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1. 1. 2007 
Krátko po polnoci privítal na Námestí sv. Trojice novozvolený primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka oby va -
teľov Banskej Štiavnice a zaželal im všetko najlepšie do nového roku.

Životopis Mgr. Pavla Balžanku
Narodil sa 2. 2. 1976 v Banskej Štiavnici. V r. 1994 – 1999 študoval na Filo-
zofickej fakulte Univerzity Kon štantína Filozofa v Nitre odbor psychológia.
Od 8. 9. 1999 po september 2000 pôsobil ako psychológ v PPP a CVPP 
v Banskej Štiavnici , od septembra 2000 do apríla 2003 bol vedúcim Centra
výchovnej a psycholo gickej prevencie v Banskej Štiavnici. Od mája 2003 do
decembra 2003 bol riaditeľ Okresného úradu práce v Banskej Štiavnici, od 
1. apríla 2006 do decembra 2006 riaditeľ ÚPSCR v Banskej Štiavnici, od 
29. de cembra 2006 primátor Banskej Štiavnice. Popri hlavnom zamestnaní
od septembra 2001 pôsobil na polovičný úväzok ako odborný asistent na
KSV FEE TU Zvolen, bol medzinárodným supervízorom OBSE v Kosove. Je
ženatý, má jedno dieťa. Komunikuje v jazyku anglickom, ruskom a poľskom. 
Banskoštiavnická verejnosť ho pozná aj ako amatérskeho divadelného ochot-
níka.

2. 1. 2007 
V prvý pracovný deň pozval novozvolený primátor nášho mesta Mgr. P. Balžanka do hotela Grand Matej
novú mestskú samosprávu, ďalších predstaviteľov mesta a úspešných podnikateľov. Vyzval ich ku konštruk-
tívnej a efektívnej komunikácii a spolupráci.

2. – 5. 1. 2007 
Slovenský rozhlas na stanici Devín odvysielal v piatich pokračovaniach čítanie z prózy banskoštiavnickej au-
torky Rút Lichnerovej Rieka.

3. 1. 2007 
Primátor mesta, zástupca primátora Ing. J. Čabák a prednostka MsÚ Mgr. N. Babjaková navštívili viaceré
mestské organizácie – Bytovú správu, s. r. o., Mestské lesy, s. r. o., Regionálnu nemocnicu., n. o., a Technické
služby mesta. Na týchto stretnutiach boli sformulované spoločné základné východiská a vízie vedenia mesta
a týchto organizácií v r. 2007.

4. 1. 2007 
U primátora mesta sa uskutočnilo rokovanie s Milanom Murgašom, predsedom BBSK a vedúcou odboru
školstva. Na tomto stretnutí sa zúčastnila aj prednostka MsÚ Mgr. N. Babjaková a vedúca odboru školstva
MsÚ Viera Ebertová. Obsahom rokovania bola pripravovaná racionalizácia stredného školstva v B. Štiavnici.

7. 1. 2007 
Na Ul. A. Kmeťa na dome č. 179 vo večerných hodinách odpadla veľká časť rímsy a časť ochranného debne-
nia. V tom čase sa nikto v blízkosti nenachádzal a k zraneniu osôb nedošlo.

11. 1. 2007 
Novým riaditeľom Úradu práce sa stal Ing. Śtefan Šulek, doterajší riaditeľ Regionálnej nemocnice, n. o., 
v B. Štiavnici. Správna rada nemocnice poverila dočasným vedením nemocnice MUDr. Ivana Vojtáša.

17. 1. 2007 
Vedenie mesta prijalo na radnici prof. Ing. Rybára, dekana Berg fakulty Technickej univerzity Košice. Na
stretnutí sa hovorilo o spolupráci pri zachovávaní baníckych tradícií v našom meste.

21. – 23. 1. 2007 
V čínskom hlavnom meste sa konala konferencia Vyvážená urbanistická revitalizácia medzi sociálnou
súdržnosťou a ochranou dedičstva. Pozvánku na konferenciu dostal Ing. Marián Lichner, CSc., aby prezen-
toval postupy pri obnovovaní kultúrnych pamiatok a revitalizácii mesta. Výsledky Banskej Štiavnice svetoví
odborníci hodnotili s uznaním.

22. 1. 2007 
Primátor mesta sa stretol so zástupcami SAŽP, aby s nimi prerokoval spoluprácu na príprave festivalu filmov
s tematikou životného prostredia. Festival sa uskutoční v dňoch 15. – 19. 5. v troch mestách. Jedným z nich
bude aj Banská Štiavnica.
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23. 1. 2007 
Do rána sa prvýkrát v tejto zime naše mesto zaodialo do snehového rúcha. Technické služby zvládli dobre
prvý nával snehu a k žiadnym dopravným problémom nedošlo.

24. 1. 2007 
Na Veľkom večere Literárno-dramatického odboru ZUŠ sa predstavili žiaci I. a II. stupňa, vedení Ing. Soňou
Lužinovou a Ľudkou Klimkovou.

25. 1. 2007 
Konalo sa riadne zasadnutie MsZ. 
Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia unesení
3. Plán práce MsZ a jeho orgánov na prvý polrok 2007
4. Správa o zámere vypracovania a začatí obstarávania Doplnku č. 1 k ÚPN mesta Banská Štiavnica Koncep -

cia rozvoja mesta Banská Štiavnica v oblasti tepelnej energetiky
5. Správa o zámere vypracovania a začatí obstarávania Územnoplánovacej dokumentácie zóny Banská Štiav -

nica – Počúvadlianske jazero
6. Rozpočet TS, m. p., na rok 2007
7. „Mesto Banská Štiavnica – štúdia komplexného riešenia odpadového hospodárstva“
8. Financovanie neštátnych škôl a školských zariadení v meste
9. Návrh na odvolanie Komisie na ochranu verejného záujmu a zamedzenia rozporu medzi verejným 

a osobným záujmom a vymenovanie novej komisie
10. Majetkové veci mesta Banská Štiavnica

a/ Návrh na predĺženie lehoty na predloženie kolaudačného rozhodnutia k rekonštrukcii domu na 
Ul. A. Kmeťa 14 pre Pavla Zátureckého, Bratislava

b/ Návrh na usporiadanie – zámenu pozemku pre p. Róberta Parillu s manželkou, Krupina
c/ Zámer výstavby stolnotenisovej haly na pozemku č. 5233/1 v k. ú. Banská Štiavnica
d/ Správa o výpožičke objektu Botanická 2, Banská Štiavnica

11. Návrh na zaradenie chránených hrobov na území mesta do evidencie pamätihodností mesta
12. Žiadosť LSP o finančný príspevok
13. Interpelácie a dopyty poslancov
14. Rôzne
15. Záver

Rokovanie otvoril a viedol primátor mesta
Poslanci MsZ schválili:
– Plán práce MsZ Banskej Štiavnice a jeho orgánov na I. polrok 2007
– začatie prác súvisiacich s obstarávaním Doplnku č. 1 k ÚPN mesta Banská Štiavnica Koncepcia rozvoja

mesta Banská Štiavnica v oblasti tepelnej energetiky
– začatie prác súvisiacich s obstarávaním ÚPN zóny Banská Štiavnica – Počúvadlianske jazero – prípravné

práce obstarávateľa, prieskumy a rozbory, s prípadnou úpravou rozpočtu vo výške 21 333 Sk
– financovanie neštátnej Materskej školy Dolná ružová 22, Banská Štiavnica a školského klubu detí pri Spo-

jenej katolíckej škole sv. Františka Assiského, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica
– predĺženie doby výpožičky nehnuteľnosti na Ul. Botanická 2 Banská Štiavnica pre Rím.- kat. cirkev, farnosť

Banská Štiavnica na dobu určitú do 31. 3. 2007 s tým, že dovtedy sa uskutočnia rokovania s arcidiecézou
a KPÚ a posúdi sa možnosť a využitie tohto objektu.

– zaradenie chránených hrobov na území mesta do evidencie pamätihodností
– poskytnutie účelového nenávratného finančného príspevku Regionálnej nemocnici, n. o., v Banskej Štiav -

nici na rok 2007 vo výške, ktorá bola schválená v r. 2006 výlučne pre potreby LSPP.
Poslanci MsZ neschválili
– predĺženie termínu na ukončenie rekonštrukcie domu č. 126 na Ul. A. Kmeťa pre Pavla Zátureckého, bytom

Donnerova 7, Bratislava
Poslanci MsZ vzali na vedomie
– predloženú správu o vypracovanom dokumente Mesto Banská Štiavnica – štúdia komplexného riešenia

odpadového hospodárstva
– predloženú správu o postupe pri spracovaní ÚPN zóny Banská Štiavnica – Počúvadlianske jazero
Poslanci MsZ odvolali
– členov Komisie na ochranu verejného záujmu Ing. Ivana Gregáňa, Ing. Juraja Čabáka, Ing. Ondreja Michnu,

MUDr. Martina Mačaja, Ing. Mariána Zimmermanna a Ľubomíra Baráka
Poslanci MsZ vymenovali 
– nových členov Komisie na ochranu verejného záujmu Ing. Mariána Zimmermanna – preds., Ing. Juraja

Čabáka, MVDr. Stanislava Ďurkana, Ing. Ondreja Michnu a JUDr. Dušana Lukačku
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29. 1. 2007 
Do nášho mesta zavítal primátor Banskej Bystrice Ivan Saktor, ktorý rokoval s Mgr. Pavlom Balžankom 
o spolupráci a spoločnom postupe v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013. 
Na zasadnutí poslancov BBSK bolo schválené presťahovanie sídla SOUL v B. Štiavnici do budovy SPŠ S. Stan -
ko vianskeho.
V meste sa uskutočnil cyklus osláv k 100. výročiu narodenia spisovateľa Jozefa Horáka. V priestoroch SOUL
učitelia a žiaci ZŠ J. Horáka v spolupráci s POS Žiar nad Hronom pripravili slávnostný program. V úvode
boli vyhodnotené tri súťaže: regionálna a okresná súťaž výtvarného spracovania témy Ilustrujeme Horákove
povesti a Horákova Štiavnica na tému Miesto, kam sa môžem vrátiť. Víťazné práce boli vystavené vo vstupnej
hale ZŠ J. Horáka, literárne diela vydal BBSK – POS Žiar nad Hronom v útlej knižočke. 
Mestská knižnica pripravila v ZŠ J. Horáka výstavu celoživotného diela tohto spisovateľa.
Po slávnostnej akadémii v budove ZŠ J. Horáka pokračoval program Reminiscencie. Zúčastnil sa na ňom
synovec spisovateľa prof. Karol Horák, bývalí kolegovia, žiaci, predstavitelia MsÚ – primátor Mgr. P. Balžanka
a prednostka MsÚ Mgr. N. Babjaková. Na tomto podujatí boli prítomní aj zástupcovia družobnej školy vo
Vojvodine. Na priečelí školy primátor mesta odhalil pamätnú tabuľu J. Horákovi.

Február
1. 2. 2007 
V Galérii J. Kollára bola vernisáž výstavy slovenského umelca prof. Akadémie výtvarných umení v Banskej
Bystrici Stanislava Balku Mimethesis.

1. – 4. 2. 2007 
Na 41. zimnom zraze turistov v Martine sa za Klub slovenských turistov dr. Téryho v B. Štiavnici zúčastnili:
Jozef Radjanský, Peter Jancsy a Juraj Machava.

6. 2. 2007 
Primátor mesta prijal na radnici poslanca Európskeho parlamentu Petra Bacu, štátneho tajomníka Minister -
s tva výstavby a regionálneho rozvoja SR Daniela Acsa, štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Viliama
Tur ské ho a generálneho riaditeľa Národného lesníckeho centra prof. Júliusa Novotného. Predmetom roko-
vania boli rozvojové aktivity v oblasti stredného a vysokého školstva, infraštruktúry a revitalizácie a humani -
zácie sídliska Drieňová.

8. 2. 2007 
V priestoroch SBM bolo zasadnutie predstavenstva Slovenskej banskej komory. Mesto Banská Štiavnica za-
stupoval primátor mesta Mgr. P. Balžanka. Rokovalo sa aj o spolupráci medzi SBK a mestom, o kooperácii
pri organizovaní Salamandrových osláv a realizácii sochy Nácka.

9. 2. 2007 
Na pozvanie primátora mesta navštívil Banskú Štiavnicu vedúci úradu Ministerstva hospodárstva SR Ing. Dušan
Vojtech. V spoločnosti primátora a predsedu Hlavného banského úradu si prezrel mesto a muzeálne expozície.

12. 2. 2007 
Na krajskom kole Olympiády ruského jazyka v Banskej Bystrici zvíťazila vo svojej kategórii študentka Gym-
názia A. Kmeťa Danka Chytilová a postúpila do celoslovenského kola.

17. 2. 2007 
K svetovému Dňu turistických sprievodcov cestovná agentúra Jantárová cesta pripravila pre záujemcov pre -
hliadku Botanickej záhrady s odborným výkladom Ing. Veroniky Dudíkovej.

17. – 18. 2. 2007 
Na 14. roč. slovenského festivalu Beniakove Chynorany obsadila II. miesto Dominika Petrikovičová, žiačka
Literárno-dramatického odboru ZUŠ.

18. – 21. 2. 2007 
V celoštátnom kole Chemickej olympiády kat. F na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach zvíťazil Rastislav
Baran, študent SPŠ S. Stankovianskeho v B. Štiavnici. Bol nominovaný do 10-členného tímu, ktorý sa
zúčastní na medzinárodnej súťaži Grand Prix Chemique.

19. 2. 2007 
Primátor mesta rokoval s podpredsedom NR SR JUDr. Miroslavom Čížom o prilákaní investorov do mesta,
potrebe vytvorenia nových pracovných miest a rozvoji vysokého školstva.
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22. 2. 2007 
Uskutočnilo sa riadne zasadnutie MsZ. 
Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o činnosti mesta za rok 2006
4. Delegovanie zástupcu do obecnej školskej rady a rád škôl na území mesta Banská Štiavnica
5. Informatívna správa o projekte Európske hlavné mesto kultúry 2013
6. Rozpočet TS, m. p., na rok 2007
7. Majetkové veci mesta

a/ Návrh na priamy odpredaj nehnuteľností pre Jaroslava Likéra, Banská Štiavnica
b/ Návrh na priamy odpredaj nehnuteľností pre Mgr. Vladimíra Kratoša s manž., Banská Štiavnica
c/ Návrh na priamy odpredaj nehnuteľností pre Ing. Květoslava Macháčka s manželkou, Banská Štiav -

ni ca
d/ Návrh na priamy odpredaj nehnuteľností pre OZ Art Friends, Bratislava
e/ Návrh na vyrovnanie – zámenu pozemkov pre p. Róberta Parillu s manž., Krupina
f/ Návrh na zmenu správy verejných WC
g/ Prevod pozemkov od SPP a. s., do vlastníctva mesta

8. Návrh na zmenu zapisovateľky Komisie zdravotnej, sociálnej a bytovej MsZ a komisie školstva MsZ
9. Návrh na zmenu organizačnej štruktúry MsÚ v Banskej Štiavnici

10. Návrh na vymenovanie členov komisie, ktorá vypracuje zoznam vecí potrebných na zaradenie do evidencie
pamätihodností mesta

11. Správa týkajúca sa Regionálnej nemocnice, n. o., Banská Štiavnica
12. Interpelácie a dopyty poslancov
13. Rôzne
14. Záver

Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta.
Poslanci MsZ schválili
– Správu o činnosti mesta Banská Štiavnica za rok 2006
– delegovanie poslancov do Rád banskoštiavnických základných a stredných škôl
– rozpočet TS, m. p., Banská Štiavnica na rok 2007
– odpredaj nehnuteľností pre Jaroslava Likéra, Ing. Květoslava Macháčka s manž.
– prevod nehnuteľností , pozemkov pre Občianske združenie ART Friedens, Janáčkova 5, Bratislava
– vypísanie ponuky na výpožičku zariadenia mestských WC na Ul. A. Kmeťa 1 s ročným finančným účelovým

príspevkom 100 000 Sk
– prevod – kúpu pozemkov do vlastníctva mesta B. Štiavnica od predávajúceho SPP, a. s., Bratislava, Mlynské

Nivy 44/a
Poslanci MsZ neschválili
– zmenu organizačnej štruktúry MsÚ, a to zmenu Oddelenia kultúry a športu na Oddelenie kultúry, ces-

tovného ruchu a športu
– poskytnutie jednorazového príspevku vo výške 100 000 Sk na krytie záväzkov Regionálnej nemocnice, 

n. o., Banská Štiavnica voči Sociálnej poisťovni
Poslanci MsZ odvolali
– zapisovateľku Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Ing. Annu Karabellyovú
– zapisovateľku Komisie školstva Jaroslavu Leontovyčovú
a vymenovali
– Oľgu Nigríniovú za zapisovateľku Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
– Bc. Denisu Kubiňákovú za zapisovateľku Komisie školstva
– 7-člennú komisiu, ktorá vypracuje zoznam vecí, potrebných na zaradenie do evidencie pamätihodností

mesta v zložení: PhDr. Irena Roháčová, CSc., Mgr. Mikuláš Čelko, Ing. arch. Katarína Vošková, Mgr. Mária
Čelková, Mgr. Charlotta Bianka Martošová, Miroslav Peťko

26. 2. 2007 
Primátor mesta Mgr. P. Balžanka, prednostka MsÚ Mgr. N. Babjaková prijali na radnici zástupcov Tren čian -
skej univerzity na čele s dekanom Fakulty sociálno-ekonomických vied. doc. Miroslavom Mečárom, CSc.
Rokovali o otázkach súvisiacich s etablovaním vysokoškolského pracoviska v Belházyovskom dome a o roz -
voji vysokého školstva v B. Štiavnici.

28. 2. 2007 
V Slovenskom inštitúte vo Viedni sa konal Literárny večer k 75-ročnému jubileu banskoštiavnického rodáka
Ing. Antona Hykischa.
Ul. Pátrovská a Križovatka sú od februára nepretržite monitorované kamerovým systémom Mestskej polície.
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Vo finále prestížnej medzinárodnej súťaže mladej módy Green Design v Brne spomedzi 80 súťažiacich ob-
sadila II. miesto Ivana Čákovská, študentka SPŠ S. Stankovianskeho v Banskej Štiavnici. 

Marec
1. 3. 2007 
Primátor mesta navštívil primátora Banskej Bystrice Ivana Saktora. Rokovali o možnostiach spolupráce stre-
doslovenských banských miest v projekte Európske hlavné mesto kultúry.

1. 3. 2007 
V priestoroch Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja sa uskutočnila vernisáž výstavy banskoštiav -
nického umelca Arpáda Pála pod názvom Štiavnické poklady.

2. 3. 2007 
Na X. podujatí z cyklu Stretnutí s umením pod názvom Múzy v Kammerhofe sa zišli amatérski prozaici 
a poeti, aby prezentovali svoje diela.

3. 3. 2007 
Na medzinárodných plaveckých pretekoch Pohár priateľstva vo Veľkom Krtíši štartovalo aj 7 pretekárov PK
BŠ. Získali 10 prvých miest, 6 druhých miest a 4 tretie miesta.

4. 3. 2007 
V evanjelickom chráme koncertoval na organe prof. Ján Vladimír Michalko. Zaplnený chrám si vypočul
skladby J. G. Walthera, J. S. Bacha., T. Grundbergera a S. Karg-Elerta.

6. 3. 2007 
Pri pomníku osloboditeľov boli oslavy 62. výročia oslobodenia nášho mesta. Slávnostný príhovor predniesol
primátor mesta Mgr. Pavol Balžanka.

8. – 9. 3. 2007 
Na celoslovenskej Olympiáde ruského jazyka v Liptovskom Mikuláši v kategórii najmladších žiakov zvíťazila
Danka Chytilová, študentka Gymnázia A. Kmeťa v Banskej Štiavnici.

8. 3. 2007 
Živena – spolok slovenských žien usporiadal oslavy MDŽ, na ktorých sa zúčastnil aj primátor mesta.

13. 3. 2007 
V priestoroch Rytierskej sály Starého zámku sa uskutočnilo rokovanie predstavenstva Zväzu múzeí Slovenska.
Zúčastnilo sa na ňom 20 riaditeľov slovenských múzeí, ktoré nepatria do štruktúry MK SR. Témou rokovania
boli aktuálne otázky kultúry – príprava nového zákona, financovanie kultúry, redukcia zamestnancov múzeí.

15. 3. 2007 
Pri príležitosti 75. výročia narodenín Ing. Antona Hykischa primátor mesta prijal menovaného v obradnej
sieni radnice, aby mu k jubileu zablahoželal. Súčasťou stretnutia bola aj prezentácia novej knihy autora Sám
v cudzích mestách.

20. 3. 2007
V CMK Rubigall za účasti poslanca BBSK Ondreja Bindera bola vernisáž výstavy Anna Franková – odkaz
dnešku.

V priestoroch Múzea vo Svätom Antone sa uskutočnila prezentácia historického románu Antona Hykischa
Spomeň si na cára. Zúčastnil sa na nej bulharský veľvyslanec Ognian Garkov, správca Matice slovenskej 
dr. Miroslav Bielik, riaditeľ vydavateľstva MS Mgr. Stanislav Muntág a ďalší hostia. Súčasťou podujatia bola
aj autogramiáda.

21. 3. 2007 
Konalo sa riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za roky 1995, 1996
4. Správa o stave príprav na realizáciu úprav verejných priestranstiev v roku 2007
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5. Správa o spoluúčasti Mesta Banská Štiavnica na mestskom informačnom TV vysielaní – VIO – televízia
Banská Štiavnica

6. Informatívna správa o SKI Centre Banská Štiavnica, s. r. o.
7. Poskytnutie finančného príspevku Regionálnej nemocnici, n. o., Banská Štiavnica
8. Majetkové veci mesta

a/ Návrh na odpredaj jednoizbového bytu č. 92 s prislúchajúcim podielom pozemku na Ul. Mládežnícka
č. 13

b/ Návrh na priamy odpredaj garáže 2/16 D na Ul. Učiteľská č. 1, Banská Štiavnica
c/ Návrh na odpredaj pozemkov a refundácia nákladov pre N.I.K. Slovakia, s. r. o. Bratislava
d/ Návrh na odpredaj pozemkov pre BETA – CAR, s. r. o., Pezinok 
e/ Návrh na zámenu pozemkov pre Jána Blahúta, Banská Štiavnica
f/ Návrh na odpredaj pozemku pre Mariána Pecníka s manželkou, Banská Štiavnica
g/ Návrh na odpredaj pozemkov pre Jána Cibulu, Banská Štiavnica
h/ Návrh na opravu uznesenia č. 22/2007

9. Návrh na zmenu organizačnej štruktúry
10. Interpelácie
11. Rôzne
12. Záver
Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta. Kontrolu plnenia uznesení vykonala prednostka MsÚ.
Poslanci MsZ schválili:
– návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za roky 1995, 1996
– poskytnutie jednorazového účelového finančného príspevku vo výške 48 000 Sk na nákup a osadenie

dlaždíc pre Interné oddelenie Regionálnej nemocnice, n. o., Banská Štiavnica
– nákup 2 ks monitorov vitálnych funkcií pre OAIM Regionálnej nemocnice, n. o., Banská Štiavnica v hod-

note 300 000 Sk  
– odpredaj časti majetku Regionálnej nemocnice, n. o., pre MUDr. Jána Dúžeka
– odpredaj časti zariadenia ambulancie a prístrojov pre MUDr. Koreňovú
– odpredaj nehnuteľnosti – bytu č. 92 na prízemí bytového domu súp. č. 766 konkurzným konaním –

dražbou s výkričnou cenou 120 000 Sk
– priamy odpredaj garáže č. 2/16 D v bytovom dome č. 1483 na Ul. Učiteľská 1, 3, 5 Jaroslavovi Charvátovi 

s manž.
– priamy odpredaj pozemku parc. č. CKN 4000 o výmere 312 m2 pre BETA CAR, s. r. o., Bratislavská cesta,

Pezinok
– predbežný súhlas k odpredaju pozemku 18 m2 – Mariánovi Pecníkovi s manž.
– prevod nehnuteľnosti – parc. č. CKN 1783 – 637 m2 Jánovi Cibulovi, L. Svobodu 1530/5 Banská Štiavnica
– prevod nehnuteľnosti – pozemkov parc. č. CKN 3571 – 40 m2 – Občianskemu združeniu ART Friends,

Laurinská 11, Bratislava
– zmenu organizačnej štruktúry MsÚ – Oddelenia kultúry a športu na Oddelenie kultúry, cestovného ruchu

a športu
Poslanci MsZ neschválili:
– poskytnutie jednorazového účelového nenávratného príspevku vo výške 300 000 Sk na krytie záväzkov Re-

gionálnej nemocnice, n. o., voči Sociálnej poisťovni
– navrhovanú zámenu pozemkov Jánovi Blahútovi, bytom D. Langsfelda 2, Banská Štiavnica
Poslanci MsZ odvolali
– PhDr. Jozefa Labudu z postu zástupcu mesta v redakčnej rade VIO – Tv
a vymenovali
– za zástupcu mesta Banská Štiavnica do redakčnej rady VIO – TV Petra Ivašku
V bode Rôzne vystúpil Peter Zemaník, tlačový tajomník mesta, a vysvetlil úlohu a postavenie tlačového tajom-
níka. Túto prácu bude vykonávať na základe Dohody o vykonaní práce za mesačnú odmenu 5000 Sk.

22. 3. 2007 
Pri príležitosti Svetového dňa vody sa Banská Štiavnica stala miestom vedeckej konferencie. Členom predsed-
níctva spolu s ministrom životného prostredia Jaroslavom Izákom a ministrom pôdohospodárstva Miro -
slavom Jureňom bol aj primátor nášho mesta.

23. – 27. 3. 2007 
Veľvyslanectvo SR vo Francúzsku pripravilo Slovenský večer pri príležitosti 27. medzinárodného knižného
veľtrhu. Alexander Halvoník, literárny kritik, na ňom predstavil literárnu tvorbu Rút Lichnerovej, ktorá sa
na podujatí osobne zúčastnila. Ukážky z jej tvorby predniesli francúzski herci.

26. 3. 2007 
Pri príležitosti 50. výročia podpísania Rímskych zmlúv sa v evanjelickom chráme konal slávnostný medzi -
národný koncert. Vystúpili na ňom umelci zo šiestich krajín.
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27. 3. 2007  
Súčasťou osláv 50. výročia podpísania Rímskch zmlúv bol medzinárodný okrúhly stôl. V Kammerhofe sa
zišli organizátori festivalu Cap á l´Est Michel de Maulne a Antónia Miklíková s ľuđmi, pohybujúcimi sa 
v sfére kultúry, vzdelávania a zahraničnej politiky zo Slovenska, Francúzska, Nemecka a Talianska. Témou
diskusie bolo smerovanie európskej kultúry.

27. 3. 2007 
Na regionálnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti detský divadelný súbor Stromáčik pri ZUŠ 
v B. Štiav nici s predstavením Z rozprávky do rozprávky postúpil na krajskú prehliadku do Žiaru nad
Hronom.

29. 3. 2007 
V kaviarni Grand Matej Živena – spolok slovenských žien, POS- Pracovisko B. Štiavnica a Mestská knižnica
pripravili už 7. roč. Dňa poézie, ktorý sa koná každoročne na počesť výročia narodenia A. Sládkoviča. Hosťom
podujatia bol Radoslav Kuruc, člen činohry J. G. Tajovského vo Zvolene.
Futbalisti FK Sitno B. Štiavnica porazili v derby Banskú Belú 5 : 0.

30. 3. 2007 
V Art-café sa uskutočnila prezentácia novej knihy I. Chovanovej a A. Nižňanskej Tajomstvá štiavnických
domov. Hosťom podujatia bol Dado Nagy.

31. 3. 2007 
16. ročníkom pešieho turistického pochodu Jarné prebudenie Klub slovenských turistov Vyhne otvoril letnú
sezónu pešej turistiky v regióne Štiavnické vrchy. Zúčastnili sa na ňom aj členovia KST dr. Téryho v Banskej
Štiavnici.

Na celoslovenskej Olympiáde nemeckého jazyka v Bratislave zvíťazil kvartán Gymnázia A. Kmeťa Martin
Pačesa.
V marci sa v talianskom Flassine konali 11. Majstrovstvá sveta v zimnom triatlone. Banskoštiavničan Bohuš
Melicherčík si z nich priniesol bronzovú medailu.
Na Štefultove bolo otvorené prvé Senior PC Centrum s bezplatným prístupom na internet. Zaslúžil sa oň
Peter Ivaška.

A príl
13. 4. 2007 
V Pražovni sa uskutočnil III. roč. súťažného podujatia v prednese vtipov Náckova Štiavnica. Víťazmi sa stali
Mgr. Brigita Herrmannová a Ján Furinda.

14. 4. 2007 
Na ranči Nádej vo Svätom Antone sa konal Okresný snem KDH. Predseda OC KDH Ing. Juraj Čabák privítal
hostí: Júliusa Brocku, Vladimíra Palka a Daniela Lipšica. Za KR KDH boli prítomní: Peter Muránsky a Peter
Čiernik. Na Republikový snem KDH, ktorý bude v júni, bol zvolený Ondrej Binder.

20. 4. 2007 
Na otvorení Dní slovenskej kultúry v Moravskej Třebovej sa na pozvanie starostu RNDr. Ošťádala zúčastnili
predstavitelia našej samosprávy – Ing. J. Čabák, Ing. M. Zimmermann a Ing. R. Marko.

23. – 29. 4. 2007 
Pri príležitosti praktických maturitných skúšok Súkromná hotelová akadémia, Joergesov dom, n. o., pripravi -
la Dni ruskej kuchyne. Študenti ponúkali pestrý výber jedál a nápojov. Akciu navštívilo okolo 200 záujemcov.

24. 4. 2007 
V Klube dôchodcov na Štefultove bolo otvorené druhé PC Senior centrum.

25. 4. 2007 
Stredná lesnícka škola v rámci celoslovenských Lesníckych dní pripravila v Botanickej záhrade zábavno-ná -
uč né podujatie.

25. – 26. 4. 2007 
V Bratislave sa konal XVII. snem miest a obcí Slovenska, na ktorom sa zúčastnil aj primátor nášho mesta
Mgr. Pavol Balžanka.
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28. 4. 2007 
Na Majstrovstvách Slovenska v pretláčaní rukou obsadil dve druhé miesta Radoslav Dobrovič, dve tretie
mies ta Ján Vojenčák a Juraj Tenkel.

30. 4. 2007 
V priestoroch Hasičskej zbrojnice v Štefultove sa uskutočnilo prvé povolebné stretnutie občanov s poslan-
cami, na ktorom sa zúčastnil zástupca primátora Ing. J. Čabák a poslanci Ing. Slavomír Palovič a Ing. Miriam
Blaškovičová. Diskutovalo sa o čiernych skládkach, separovanom zbere, stave cintorínov a budúcnosti
kultúrneho domu.

Máj
1. 5. 2007 
Smer – Sociálna demokracia pripravil pre občanov mesta v Kysihýbli zaujímavý prvomájový program. Za
príjemného počasia záujemcovia si mohli pozrieť ukážku výcviku psíkov z banskoštiavnického útulku, 
z firmy Bandog, protipožiarny zásah mladých hasičov, povoziť sa v autách Kia Motors zo Žiaru nad Hronom,
vyskúšať si šťastie v tombole. Toto podujatie navštívil podpredseda NR SR JUDr. Miroslav Číž, okresný
predseda Smeru – SD Ing. M. Zimmermann, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Ing. Š. Šulek 
a primátor mesta Mgr. P. Balžanka.

2. 5. 2007 
O 5:00 hod. prekonala Banská Štiavnica Liesek na Orave, kde bývajú najnižšie teploty na Slovensku. V tento
deň poklesla teplota v našom meste na -5,9°C. 

2. 5. 2007 
Konalo sa riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Úprava rozpočtu Mesta Banská Štiavnica na rok 2007
4. Návrh finančného plánu pre hospodársku činnosť Mesta Banská Štiavnica na rok 2007
5. Návrh rozpisu dotácií pre školy a školské zariadenia na rok 2007
6. Žiadosť o trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky od Bytovej správy, s. r. o.
7. Žiadosť o poskytnutie príspevku – FK Sitno Banská Štiavnica
8. Návrh na zmenu správy verejných mestských WC
9. Zámer výstavby cukrárne na sídlisku Drieňová v lokalite kotolne K2

10. Žiadosť o predĺženie nájmu parkoviska pod Novým zámkom a na Skanzene
11. Žiadosť SKI CENTRA Banská Štiavnica, s. r. o.
12. Žiadosť o zrušenie uznesenia MsZ č. 111/1994 zo dňa 24. 10. 1994
13. Ukončenie výpožičky objektu Botanická 2 v Banskej Štiavnici
14. Žiadosť MUDr. Renáty Koreňovej o odpredaj endoskopických prístrojov
15. Návrh na uzatvorenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy – BETA – CAR, s. r. o., Pezinok
16. Návrh na zmenu zmluvy o výpožičke Plavárne
17. Návrh na zvýšenie platu primátora mesta
18. Poverenie Komisie regionálneho rozvoja, výstavby, ÚP a ŽP vydávaním stanovísk
19. Voľba Valného zhromaždenia Mestských lesov, s. r. o., Banská Štiavnica
20. Zmluva medzi spoločnosťou PO-MA, s. r. o., ako prevádzkovateľom média VIO-TV Banská Štiavnica 

a Mestom Banská Štiavnica
21. Interpelácie a dopyty
22. Rôzne
23. Záver

Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta. Kontrolu uznesení vykonala prednostka MsÚ.
Poslanci MsZ schválili
– úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2007
– zvolanie mimoriadneho MsZ k rozpočtu mesta na rok 2007
– finančný plán hospodárskej činnosti Mesta Banská Štiavnica na rok 2007
– rozpis dotácií pre školy a školské zariadenia na rok 2007
– trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 400 000 Sk od Bytovej správy, s. r. o., a to nájom za te-

pelné hospodárstvo v roku 2001
– poskytnutie finančného príspevku vo výške 205 000 Sk pre FK Sitno Banská Štiavnica s tým, že peniaze

budú použité na činnosť futbalového klubu v r. 2007
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– vypracovanie urbanistickej štúdie pre sídlisko Drieňová
– predĺženie doby prenájmu parkoviska pod Novým zámkom a na Skanzene pre nájomcu Jána Bergnachta

do 30. 4. 2008
– rozšírenie predmetu nájomnej zmluvy z 10. 9. 2004 uzavretej medzi Mestom Banská Štiavnica a spoloč -

nosťou SKI CENTRUM, s. r. o., o ďalšie nehnuteľnosti (pozemky)
– odpredaj endoskopického prístroja MUDr. Koreňovej
– uzatvorenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy so spoločnosťou BETA-CAR, s. r. o., Pezinok na pozemok

o výmere 312 m2, zastavané plochy a nádvoria
– návrh zmluvy o výpožičke s cieľom prenechania objektu Mestských kúpeľov – plavárne v Banskej Štiavnici

s príslušenstvom neziskovej organizácii Plaváreň – kúpele, Banská Štiavnica, zastúpenej Ing. Jánom Čama-
jom.

– zvýšenie platu primátora mesta Mgr. Pavla Balžanku o 40 %, t. j. na 73 920 Sk s platnosťou od 1. 5. 2007
– návrh zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom PO-MA, s. r. o., ako prevádzkovateľa média VIO-TV Banská

Štiavnica a objednávateľom Mestom Banská Štiavnica s akceptovaním celoročnej odmeny 400 000 Sk
Zmlu va sa uzatvára na dobu od 1. 4. 2007 do 31. 12. 2007

Poslanci MsZ vzali na vedomie
– vzdanie sa členstva RNDr. Pavla Bačíka, poslanca MsZ, vo Valnom zhromaždení Mestských lesov 
a schválili za člena VZ Mestské lesy, s. r. o., Ing. Ondreja Michnu

9. 5. 2007 
V kine Akademik sa udeľovali ceny v oblasti kultúry a športu za rok 2006. V I. kat. Osobnosti – zvíťazila
Monika Hricová, autorka, režisérka a aktérka divadelného predstavenia Vtedy na záchode. V kat. Kolektív –
prvú cenu získal divadelný kolektív dospelých Paradajz pikčr. V III. kat. – Podujatia – najviac hlasov získal
festival Animatus Lusus – Živé šachy, ktorý pripravil Mgr. Peter Danáš. Ceny odmeneným odovzdal Mgr. 
P. Balžanka. Športová komisia podľa výsledkov v jednotlivých športoch ocenila týchto športovcov: Marián
Adamský, Iveta Benčajová, Radoslav Dobrovič, Roland Grega, Andrej Hanzlík, David Hriňák, Daniel Matis,
Tomáš Nemčok, Martin Prokein, Pavla Solivarská, Denisa Tenkelová a Ján Vojenčák.

9. 5. 2007 
Pri pomníku padlých bola spomienková slávnosť ku Dňu víťazstva nad fašizmom. Zúčastnil sa na nej 
i primátor mesta Mgr. P. Balžanka, ktorý položil kyticu kvetov na znak vďaky tým, ktorí položili svoje životy
v 2. svetovej vojne.

10. 5. 2007 
V krajskom kole súťaže v prednese poézie a prózy v Banskej Bystrici v kat. 2. – 4. roč. ZŠ zvíťazila a postúpila
na Hviezdoslavov Kubín Natália Šomodíková zo ZŠ J. Horáka.

10. 5. 2007 
Živena – spolok slovenských žien, POS – Pracovisko Banská Štiavnica a Mestská knižnica v kaviarni hotela
Grand Matej pripravili tradičné posedenie ku Dňu matiek. Kultúrny program zabezpečili detičky z MŠ na
Ul. 1. mája a žiaci ZŠ vo Svätom Antone. V slávnostnom príhovore pozdravil matky Dr. Ján Novák.

10. – 30. 5. 2007 
Na Bratislavskom hrade je inštalovaná výstava Lesy – hory – ľudia, na ktorej sú prezentované sochy a reliéfy
z medzinárodných sochárskych sympózií, konaných každoročne v priestoroch SOUL v B. Štiavnici.

11. 5. 2007 
Maturanti banskoštiavnických stredných škôl sa lúčili s mestom, v ktorom strávili štyri študentské roky.
Pestrý študentský sprievod sa stretol aj s primátorom mesta.

11. 5. 2007 
Dar Tatra banky – 100 kníh slovenských spisovateľov – prišli osobne odovzdať Mestskej knižnici p. Adriana
Čierna, riaditeľka pobočky Tatra banky v Žiari nad Hronom, vydavateľ Koloman Kertész – Bagala a mladí
slovenskí prozaici Eman Erdélyi a Marek Vadas. Dar prevzal primátor mesta Mgr. P. Balžanka a vedúca
Mestskej knižnice p. Viera Luptáková.

12. 5. 2007 
Na Počúvadlianskom jazere sa na tradičných rybárskych pretekoch stretlo 118 záujemcov, ktorí si zmerali
sily v love rýb udicou. Víťazom sa stal Atilla Váňa (5 kaprov). Cenu za najväčší úlovok získali Pavol Ivaška 
a Jozef Véreš , ktorí zhodne ulovili kaprov dlhých 51 cm. 

15. – 18. 5. 2007 
Konal sa 13. roč. medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2007. 
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18. 5. 2007 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí bolo vo Svätom Antone slávnostné sprístupnenie časti zreštau-
rovaných priestorov severného krídla kaštieľa. Pozvanie na toto podujatie prijali Ing. Bielik za Vojenské lesy
a majetky SR, Mgr. P. Balžanka, primátor B. Štiavnice, a Ing. Janka Koreňová, starostka obce Svätý Anton.

20. 5. 2007 
Klub dôchodcov v Štefultove oslávil 20. výročie svojho založenia.

22. 5. 2007 
V priestoroch Rubigallu sa zišli záujemcovia o kultúrne podujatie Dialóg kultúr – posedenie pri ruskej 
a slo venskej poézii a hudbe. Hosťami podujatia boli Jelena Širokovová-Tambovcevová, moskovská poetka,
autorka poémy o Banskej Štiavnici Rozprávkové mesto, a Levon Osepjan – hlavný redaktor časopisu Mecenat
i mir. Na podujatí vystúpili hostia i banskoštiavnickí interpreti poézie a hudby.

25. – 26. 5. 2007 
V priestoroch Starého zámku sa uskutočnil jubilejný – 10. roč. Festivalu kumštu, umenia a zábavy. Hlavnou
témou festivalu bola hlina. Predstavilo sa okolo 60 remeselníkov – hrnčiarov, kachliarov, tehliarov, no svoje
umenie ponúkli aj zvonkári, sudári, šperkári, kovotepci a iní. V rámci sprievodných podujatí vystúpili členovia
miestnej skupiny historického šermu Sitnianski rytieri, banskoštiavnický banícky orloj, Stražanovo bábkové
divadlo. Padol aj rekord v návštevnosti, počet návštevníkov prekonal číslo 3500. 

25. 5. 2007 
V Banskej Štiavnici sa konalo XI. rokovanie snemu Združenia historických miest a obcí SR. Prerokovala sa
správa o činnosti a vytýčili sa hlavné úlohy na ďalšie roky. Za nového predsedu združenia bol zvolený Mgr.
P. Balžanka. 

25. 5. 2007 
Penzión Cosmopolitan usporiadal amatérsky bowlingový turnaj. Jeho víťazom sa stal Dr. Ondrej Šulaj 
z Nitry. 

26. 5. 2007 
Vo Veľkej Lehote sa konala súťaž celoštátnej hry mladých hasičov Plameň 2007. Zúčastnili sa na nej aj tri
okresy – Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom a Žarnovica. Mladí štiavnickí hasiči obsadili II. miesto.

29. 5. 2007 
Naše mesto a ZŠ A. Sládkoviča navštívila atašé Veľvyslanectva Fínskej republiky pani Virpi Hanhikoski.

31. 5. 2007 
Konalo sa riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Rozbor hospodárenia mesta
4. Rozbor hospodárenia TS, m. p., Banská Štiavnica
5. Správa o inventarizácii majetku mesta k 31. 12. 2006
6. Zásady schvaľovania zmien rozpočtu a rozpočtových opatrení mesta Banská Štiavnica
7. Zásady kontrolnej činnosti
8. Návrh zadania pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny sídlisko Drieňová, Banská Štiavnica
9. Stanovisko MsR a MsZ k možnostiam racionalizácie základného školstva v meste

10. Majetkové veci mesta
a/ Návrh na priamy odpredaj nehnuteľností – CKN p. č. 2180/18 a stavby súp. č. 1648 v k. ú. Banská

Štiav nica – Zigmund šachta, bývalá lisovňa
b/Návrh na odpredaj pozemkov vhodných na výstavbu rodinných domov – Štefultov
c/ Návrh na odpredaj nehnuteľností za cenu stanovenú znaleckým posudkom pre J. Likéra, Banská Štiav -

nica
d/Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj nehnuteľnosti pre Romana

Gorala, Hodruša – Hámre
e/ Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odpredaj nehnuteľnosti – bytu pre Ingrid

Glónerovú, Banská  Štiavnica
f/ Dodatok k uzneseniu MsZ č. 178/2006 zo dňa 23. 11. 2006
g/Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Miroslava Kalu, Banská Štiavnica
h/Návrh na odpredaj nehnuteľností pre FABA, s. r. o., Banská Štiavnica
ch/ Návrh na odpredaj endoskopického prístroja
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11. Správa z riadneho Valného zhromaždenia a. s. Joergesov dom
12. Správa z riadneho Valného zhromaždenia a. s. Dexia
13. Programové vyhlásenie primátora mesta Banská Štiavnica na roky 2007 – 2010
14. Nominovanie poradcu pre rómsku problematiku v meste Banská Štiavnica
15. Stanovisko MsZ k spolupráci a podpore realizácie projektu „Buď aktívny, participuj!“, na príprave

ktorého Mesto Banská Štiavnica ako partner aktívne participovalo
16. Správa o pripravovanej služobnej ceste do Kazane
17. Partnerské mestá v zahraničí
18. Havarijný stav teplovodného rozvodu ÚK na sídlisku Drieňová
19. Správa o aktuálnej situácii v odpadovom hospodárstve v Banskej Štiavnici
20. Doplnenie hrobu č. 323, 324, 325 do zoznamu evidencie pamätihodností mesta
21. Interpelácie a dopyty
22. Rôzne
23. Záver

Rokovanie otvoril a viedol primátor mesta. Kontrolu plnenia uznesení vykonala prednostka MsÚ. Poslanci
MsZ schválili:
– záverečný účet Mesta Banská Štiavnica k 31. 12. 2006
– celoročné hospodárenie Mesta Banská Štiavnica za rok 2006
– rozbor hospodárenia TS, m. p., Banská Štiavnica
– správu o inventarizácii majetku mesta k 31. 12. 2006
– zásady schvaľovania zmien rozpočtu a rozpočtových opatrení mesta
– zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta
– zadanie na spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny sídlisko Drieňová
– niekoľko návrhov na odpredaj nehnuteľností občanom Banskej Štiavnice
– odpredaj pozemku o výmere 1465 m2 spoločnosti FABA, s. r. o.
– návrh na nominovanie Mareka Kapustu na pozíciu poradcu pre rómsku problematiku v meste Banská

Štiavnica pre RK Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity
– partnerstvo Mesta Banská Štiavnica s Informačným centrom mladých pri realizácii projektu „Buď aktívny,

spolupracuj!“
– zaradenie hrobu Lotara Ritera von Bergsa, prvého predsedu Dobrovoľného hasičského zboru, do evidencie

pamätihodností mesta.
Poslanci MsZ uložili primátorovi
– zvolať mimoriadne rokovanie MsZ na 18. 6. 2007 k vyradeniu jednej ZŠ zo siete škôl.
Poslanci MsZ vzali na vedomie
– programové vyhlásenie primátora Banskej Štiavnice na roky 2007 – 2010
– informatívnu správu o partnerských mestách v zahraničí a uzavretých dohodách
– správu o aktuálnej situácii v odpadovom hospodárstve
– správu o pripravovanej služobnej ceste primátora mesta a projektového manažéra do ruskej Kazane na IX.

Svetový kongres Organizácie miest svetového dedičstva UNESCO.

Jún
1. 6. 2007 
Žiaci 8 A triedy ZŠ J Horáka sa stali víťazmi celoslovenskej súťaže Supetrieda 2006/2007, zameranej na
tvorivú prácu žiakov na hodinách hudobnej výchovy. Medzinárodný deň detí trieda strávila v Teleráne
Markíza.

1. 6. 2007 
V priestoroch Berggerichtu sídli nové Informačné centrum, ktoré vzniklo zlúčením mestskej Turistickej
informačnej kancelárie a Informačného centra Geopark.

2. 6. 2007 
Uskutočnil sa 27. roč. cestného Behu Trate mládeže Hronská Breznica – Banská Štiavnica, ktorý sa konal
ako Majstrovstvá SR v cestnom behu na 20 km. Podujatie sledovali členovia Slovenského bežeckého spolku
– predseda JUDr. Jozef Barát a tajomník Stanislav Moravčík, ktorí spolu s primátorom mesta Mgr. P. Bal -
žankom a riaditeľom preteku Mgr. Bohušom Melicherčíkom dekorovali víťazov jednotlivých kategórií.  

4. 6. 2007 
Na otvorení Dní mesta Prešov, ktoré boli spojené so 760. výročím prvej písomnej zmienky o meste, sa
zúčastnil primátor Mgr. P. Balžanka. S veľkým úspechom vystúpil súbor Živé šachy. Šachová hra sa skončila
víťazstvom nášho mesta. 
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5. 6. 2007 
V bratislavskom Klube spisovateľov sa uskutočnilo stretnutie Cechu rodákov a priateľov Banskej Štiavnice.
Zúčastnili sa na ňom aj primátor mesta Mgr. P. Balžanka, podpredseda NR SR JUDr. M. Číž a spisovateľ
Ing. A. Hykisch.

5. 6. 2007 
V kammerhofskej kaplnke sa konal odborný seminár o reštaurovaní umeleckých diel, ktorý pripravila Galéria
J. Kollára a Katedra reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Študent VŠVU prezentoval
na ňom zreštaurovaný oltárny obraz Nanebovzatia Panny Márie, na ktorom odkryl signatúru viedenského
maliara Antona Schmidta. 

8. 6. 2007 
V lapidáriu Starého zámku sa predstavil študentský súbor Docela malé divadlo z partnerského mesta Svitavy.
S veľkým úspechom predviedol hru Cizina aneb teplákový léta.

9. 6. 2007 
Na Námestí sv. Trojice a na Starom zámku sa v rámci podujatia Rozprávkový les uskutočnilo viacero
rozprávkových predstavení, ktoré pripravili žiaci ZUŠ v B. Štiavnici.

9. 6. 2007 
V CKM Rubigall bola vernisáž výstavy fotografií Andreasa Busslingera. Zúčastnili sa na nej hostia z partner-
ského mesta Hunnenberg na čele s primátormi mesta Hansom Gysinom, Mgr. P. Balžankom a veľvyslancom
Švajčiarska v SR Jozefom Areggerom. 

10. 6. 2007 
Na štiavnickom futbalovom štadióne zvíťazili futbalisti TJ Sitno nad futbalistami z Brehov 6 : 1 a postúpili
do V. ligy.

15. – 16. 6. 2007 
V priestoroch Starého zámku sa konalo Štiavnické sympózium 007. Hlavná téma: Portálna hypertenzia 
v praxi. 150 lekárov – špecialistov si vypočulo 20 prednášok v troch sekciách. Diskutovalo sa na tému Liečba
portálnej hypertenzie na Slovensku.

17. 6. 2007 
V Karlových Varoch na medzinárodnej barmanskej súťaži o najlepší nealkoholický povzbudivý nápoj žiaci
ZSŠ obchodu a služieb v B. Štiavnici Jozef Frzon a Katarína Ľahká v konkurencii 9 družstiev získali II. miesto.

18. 6. 2007 
Konalo sa mimoriadne zasadnutie MsZ.
Toto zasadnutie malo na programe jediný bod – Možnosti racionalizácie základného školstva v meste Banská
Štiavnica. Zúčastnili sa na ňom riaditelia všetkých ZŠ, pedagógovia a rodičia.
Po dlhotrvajúcej diskusii poslanci MsZ schválili
– racionalizáciu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Štiavnica a návrh na vyradenie

jednej ZŠ zo siete škôl k 30. 6. 2008. Ktorá škola to bude, rozhodne sa na riadnom rokovaní MsZ v októbri
t. r.

19. – 23. 6. 2007 
Primátor mesta Mgr. P. Balžanka a Marek Kapusta, manažér rozvoja mesta, sa zúčastnili na 9. kongrese Or-
ganizácie miest svetového dedičstva v Kazani.

21. 6. 2007 
V Bratislave bola predstavená verejnosti už 19. kniha banskoštiavnického rodáka Milana Augustína Slovník
z Wasetu. Jej autor sa opätovne inšpiroval starým Egyptom. 

22. 6. 2007 
V priestoroch Starého zámku sa uskutočnila vernisáž vstupnej veže – Expozícia hodín a zvonov a veže Him-
melreich – žalár, mučiareň, priestory správcu objektu.

23. 6. 2007 
Na futbalovom štadióne v Banskej Štiavnici sa uskutočnil už 6. ročník turnaja dorastencov „Memoriál 
Mariána Bosáka“ za účasti mužstiev HFK Prievidza, účastník II. ligy, MFK Lokomotíva Zvolen, FK Izomat
Nová Baňa, účastníci III. ligy a FK SITNO Banská Štiavnica, účastník IV. ligy. Víťazom turnaja sa stalo
mužstvo II. Ligy – HFK Prievidza.
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24. 6. 2007 
Plný amfiteáter pod Novým zámkom si vychutnal koncert českého speváka Honzu Nedvěda a jeho kapely.

26. 6. 2007 
Delegácia z družobného poľského mesta Olsztynek, vedená viceprimátorom mesta Stanislavom Polusz-
cykom, v sprievode primátora mesta Banská Štiavnica navštívila hasičskú zbrojnicu.

28. 6. 2007 
V bývalej aule Fakulty ekológie a environmentalistiky sa uskutočnilo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti
10. výročia vzniku Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Zúčastnil sa na ňom minister životného
prostredia SR Jaroslav Izák a ďalší významní hostia.

29. 6. 2007 
Konalo sa riadne zasadnutie MsZ. 
Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh VZN o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí

a sociálnej kurately
4. Návrh VZN o predaji bytov a nebytových priestorov
5. Plán práce MsZ a jeho orgánov na II. polrok 2007
6. Návrh na naloženie s pohľadávkami mesta
7. Posúdenie členstva mesta v Asociácii horských sídel Slovenka
8. Návrh zápisu do kroniky mesta Banská Štiavnica za rok 1993
9. Návrh zápisu do kroniky mesta za rok 2006

10. Majetkové veci mesta
a/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Mgr. Danu Kukurovú, Banská Štiavnica
b/ Návrh na zriadenie vecného bremena pre Petra Luptáka s manž., Banská Štiavnica
c/ Žiadosť o súhlas na nákup prístrojov pre potreby zdravotníctva
d/ Návrh na odpredaj pozemkov vhodných na výstavbu rodinných domov – Štefultov

11. Zámer vybudovania Trhoviska na Ul. Križovatka
12. Prestavba skladov na 25 b. j. Banská Štiavnica – Povrazník
13. Interpelácie a dopyty
14. Rôzne
15. Záver

Rokovanie otvoril a viedol primátor mesta. Kontrolu plnenia uznesení vykonala prednostka MsÚ.
Poslanci MsZ schválili
– Návrh VZN č. 1/2007 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochra -

ny a sociálnej kurately
– VZN č. 2/2007 o predaji bytov a nebytových priestorov
– Plán práce MsZ a jeho orgánov na II. polrok 2007
– členstvo mesta Banská Štiavnica v Asociácii horských sídel Slovenska s ročným členským príspevkom 

10 394 Sk
– uhradenie členského príspevku v organizácii Žiarsky región – ZMOS za rok 2007 v sume 20 878 Sk
– návrh zápisu do kroniky mesta za rok 1993 a 2006
– nadobudnutie hnuteľných vecí kúpou pre potreby Regionálnej nemocnice, n.o.
– odpredaj nehnuteľností – pozemkov určených na výstavbu rodinných domov v Štefultove
– rozpočtové opatrenie vo výške 248. tis. Sk v kapitole Šport na dofinancovanie projektu Slovenského fut-

balového zväzu
MsZ vzalo na vedomie
- vzdanie sa členstva Mgr. Juraja Foltána v komisii školskej MsZ k 1. 7. 2007

29. 6. – 1. 7. 2007 
V Spišskej Novej Vsi sa konali letné Majstrovstvá Slovenska žiactva kat. B. Banskoštiavnická pretekárka Deni -
sa Tenkelova sa stala sedemnásobnou majsterkou Slovenska.
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5. – 8. 7. 2007 
V rámci Štiavnického kultúrneho leta sa uskutočnil I. letný džezový festival JAZZNICA 2007. Ponúkol širokú
paletu koncertov a podujatí, ktoré sa stretli s veľkým záujmom verejnosti. Sponzorom festivalu bol pivovar
Steiger.

6. – 7. 7. 2007 
SBM pokračuje v organizovaní bazáru (ne)potrebných vecí HARABURDY na nádvorí Kammerhofu.

9. – 13. 7. 2007 
Na rôznych miestach nášho mesta sa konali hudobné podujatia Schemnitzfest-u.

14. 7. 2007 
Na Nám. sv. Trojice vyše 3000 návštevníkov navštívilo podujatie Animatus Lusus – Živé šachy, obdivovalo
šermiarske umenie, stredoveké divadlo, remeselný trh a večernú ohňovú šou. V kvalitnom šachovom súboji
zvíťazil slovenský veľmajster Sergej Movsesjan nad českým veľmajstrom Zbyňkom Hráčekom.

16. 7. 2007 
Primátor mesta Mgr. P. Balžanka uviedol do funkcie riaditeľa Regionálnej nemocnice, n. o., Mgr. Michala
Hasaru.

17. 7. 2007 
Okolo 500 účastníkov, napriek tropickej páľave, bolo prítomných na VI. roč. Národného výstupu na Sitno.
Imrich Zapletal, podpredseda Svetového kongresu Slovákov, ani tento rok podujatie nevynechal. Zúčastnili
sa na ňom aj čelní predstavitelia Matice slovenskej. Organizátormi podujatia boli MO MS v Banskej Štiavnici,
Dom MS v Leviciach, MO MS v Žarnovici a v Štiavnických Baniach. 

20. 7. 2007 
V kostole sv. Kataríny za veľkého záujmu publika sa odohral koncert Mariána Vargu a Moyzesovho kvarteta.

22. 7. 2007 
Na strelníci Lesníckeho polesia Kysihýbel sa uskutočnil 6. roč. streleckej súťaže O pohár primátora mesta
Banská Štiavnica, ktorý zorganizovala ZO SZTŠ Liba B. Štiavnica. V disciplíne športová malokalibrovka
zvíťazil Peter Lupták (Liba B. Štiavnica), v spoločnej kat. juniori a muži I. miesto obsadil Igor Lipták (Liba
B. Š.). V kategórii seniori sa víťazom stal Anton Kukla (ZO Žarnovica). Ocenenia najlepším odovzdal 
Mgr. P. Balžanka.

24. 7. 2007 
Primátor mesta prijal na radnici návštevu z Univerzity v Miškolci – Dr. Józsefa Böhma, PhD. a Dr. Tamása
Ormosa. Hovorili o potrebe zachovania univerzitných tradícií.

26. – 29. 7. 2007 
OZ Salamandra, Farský úrad v Štefultove a Dobrovoľný hasičský zbor v Štefultove usporiadali tradičný Šte-
fultovský pút s bohatým programom a zaujímavými sprievodnými akciami. 

27. 7. 2007 
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok pripravil jubilejný – 10. – Náckov štiavnický pochod. Začal sa
na terase baníckej krčmy KAMI, pokračoval slávnostným šachtágom so skokom cez kožu (do baníckeho
stavu bola prijatá Magda Vášáryová), prešiel cez Kammerhof, reštauráciu Pod galériou, Meštiansku krčmu
a skončil baníckou hymnou na terase hotela Grand Matej. 

27. – 29. 7. 2007 
Konal sa 8. roč. Festivalu peknej hudby. Koncerty sa uskutočnili v priestoroch Starého zámku a kaplnky
Múzea vo Svätom Antone. Podujatie bolo spojené s vernisážou výstavy Martina Činovského, uznávaného
tvorcu poštových známok. Na festivale vystúpili Virtuosi di Praga, talianske Trio Fenice benátskeho divadla,
írski klaviristi, džezoví umelci a Moyzesovo kvarteto. Súčasne bolo odovzdané koncertné klavírne krídlo 
v hodnote vyše pol milióna slovenských korún, ktoré mestu venovala firma Ski centrum.

28. 7. 2007 
Vo Svätom Antone sa uskutočnila súťaž hasičských družstiev O putovný pohár Antona Kružlica. Víťazmi sa
stali hasiči z Rimavských Zálužian, v ženskej kategórii zvíťazili hasičky z Lovče, v súťaži mužov nad 35 rokov
Topoľčianky.
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3. 8. 2007 
V Trámovej miestnosti CMK Rubigall sa uskutočnila vernisáž výstavy Tichá krása nití. Pani Jarmila Wolfová
zo Žiliny ponúkla štiavnickej verejnosti obrázky a kompozície z jemnej paličkovanej čipky.

4. 8. 2007 
Na Námestí sv. Trojice sa zišli remeselníci zo všetkých kútov Slovenska na tradičnom podujatí Nezabudnuté
remeslá. Súčasťou podujatia boli aj vystúpenia ľudových muzikantov, ktorí zabávali návštevníkov hrou na
gajdách, fujare a heligónke.

4. 8. 2007 
Už po 10-krát sa stretli priaznivci horskej cyklistiky a maratónov na Banskoštiavnickom horskom cyklo-
maratóne. Pretekalo sa na 30-kilometrovom okruhu s celkovým prevýšením 3500 m v štyroch kolách. Štar-
tovalo 264 mužov a 38 žien zo Slovenska, Česka a 1 pretekár z Grécka. Zo štiavnických športovcov dosiahla
najlepšie umiestnenie Alena Holá (2. miesto – ženy nad 40 rokov) a Bohuš Melicherčík (8. miesto muži nad
50 rokov).

9. – 12. 8. 2007 
Uskutočnil sa tradičný filmový festival 4 živly. Filmy sa premietali v kine Akademik, v amfiteátri, na Starom
zámku, v Artcafé a v kaviarni Libresso. Stretli sa s veľkým záujmom najmä mladých ľudí.

11. 8. 2007 
Nohejbalový oddiel pri sídliskovej TJ Drieňová usporiadal 14. roč. nohejbalového turnaja O putovný pohár
primátora mesta Banská Štiavnica. Víťazom sa stalo banskobystrické družstvo BBMix, v ktorom štartovala
s dvoma mužmi aj žena.

15. – 18. 8. 2007 
Uskutočnil sa 15. roč. medzinárodného Festivalu divadla, hudby a poézie Cap á l´Est. V tomto ročníku mala
prevahu slovenská kultúra – folklórne skupiny z Liptovských Sliačov, Telgártu, trombitáši z Chrenov ca-Brus -
na, rómska kapela primáša Jána Demka, detské súbory z Čadce, Klenovca, Oravskej Polhory. Poetické pásmo
bolo venované nedožitým 80. narodeninám Miroslva Válka, vystúpili poeti Trnavskej skupiny, herci divadla
J. Palárika z Trnavy, Divadlo A. Duchnoviča z Prešova. V autentických priestoroch domu Pischlovcov sa odo -
hralo poetické predstavenie o Maríne a Sládkovičovi v jazyku slovenskom i francúzskom. Zo zahraničných
účastníkov vystúpil detský súbor z Viroflay, 30-členný francúzsky súbor flautistov a šansoniérka Anne Marie
Belimová. Súčasťou podujatia bola aj konferencia Dajme dušu Európe, ktorá sa konala na počesť 50. výročia
podpísania Rímskych zmlúv a spolufinancoval ju Európsky parlament.

17. 8. 2007 
Naše mesto navštívila delegácia SDKÚ – DS v zložení: M. Dzurinda, I. Mikloš, J. Mikuš a M. Vášáryová. Táto
návšteva si prišla vychutnať atmosféru festivalu Cap á l´Est, pohovoriť si s občanmi a na neformálnom stret-
nutí prebrať súčasné možnosti spolupráce s primátorom mesta Mgr. P. Balžankom.

25. 8. 2007 
Na nádvorí Libressa za príjemného letného počasia sa konalo podujatie Literárna loď (bs), ktoré pripravil
Mgr. Peter Danáš. Projekt predstavil tvorbu Antona Hykischa, Rút Lichnerovej a Ivana Kadlečíka a nenásilne
spojil literatúru s moderným scénickým tancom, bluesom a džezovou hudbou a výtvarným performance.
Počas 8-hodinového programu vystúpilo takmer 60 umelcov.

28. 8. 2007 
Pri pamätníku SNP na Radničnom námestí sa pod heslom Verní odkazu zostaneme konali oslavy 63. výročia
SNP. Slávnostný príhovor predniesol p. Rezníček a primátor mesta Mgr. P. Balžanka.

30. 8. 2007 
63. výročie SNP sa oslávilo na Sitne a v obci Svätý Anton. Slávnostný prejav predniesol Jozef Štang. 
Dr. J. Novák vo svojom vystúpení priblížil priebeh SNP a jeho dejinný význam pre slovenský národ.

30. 8. 2007 
Konalo sa riadne rokovanie Msz. 
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Úprava rozpočtu mesta č. 2
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4. Návrh na zvýšenie dotácií pre ZŠ J. Kollára – miniihrisko
5. Posúdenie žiadosti o odpustenie nájmu – Margarétka
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2007
7. Projektová dokumentácia – parkovacia plocha na Ul. Dolná (nad hotelom Crystal)
8. Návrh doplnenia, obnovenia dopravného značenia a parkovacích plôch v meste
9. Výstavba 12 a 12 bytových jednotiek Povrazník

10. Prieskumy a rozbory – výsledky – ÚPD zóny Počúvadlo
11. Havarijný stav komínového telesa kotolne K2, na Ul. Dolná 32 
12. Majetkové veci mesta

a/ Návrh na zriadenie vecného bremena pre Igora Konca, Bratislava
b/ Návrh na odpredaj časti nehnuteľnosti pre Ing. Zuzanu Ozanovú – Triznovú, Zvolen
c/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Lamberta Dobšoviča s manž., Banská Štiavnica
d/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Vladimíra Dobšoviča a Petru Dobšovičovú, Banská Štiavnica
e/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Ing. Jozefa Pisoňa s manž., Banská Bystrica
f/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Mariana Maruniaka, Banská Štiavnica
g/Návrh na priamy odpredaj jednoizbového bytu č. 44 s prislúchajúcim podielom pozemku na Ul. A.

Pecha 8 v Banskej Štiavnici
h/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Miroslava Santusa, Tlmače

13. Správa o príprave Salamandrových dní
14. Návrh na udelenie cien mesta Banská Štiavnica
15. Interpelácie a dopyty
16. Rôzne
17. Záver

Rokovanie otvoril primátor mesta, striedavo ho viedol spolu s Ing. J. Čabákom. Kontrolu plnenia uznesení
vykonala prednostka MsÚ.
Poslanci MsZ schválili
– úpravu č. 2 rozpočtu mesta na rok 2007
– dofinancovanie bežných výdavkov ZŠ A. Sládkoviča do výšky 1 200 000 Sk z rezervy určenej na kapitálové

výdavky na originálne kompetencie v školstve
– zvýšenie dotácie pre ZŠ J. Kollára o 548 000 Sk, ktoré budú poskytnuté z vytvorenej rezervy na originálne

kompetencie v školstve
– odpustenie dlhu vo výške 49 470 Sk pre subjekt Margarétka – Občianske združenie pre zdravotne a telesne

postihnuté deti a ich rodiny, a to nájom za priestory v MŠ Bratská za rok 2006
– správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za I. polrok 2007
– vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi vo výške 30 % základného platu vyplateného za I. polrok 2007
– pokračovanie prác súvisiacich so spracovaním a obstaraním ÚPN – zóny Počúvadlianske jazero
– udelenie čestného občianstva mesta Banská Štiavnica Ing. Antonovi Hykischovi, ceny za záchranu

kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Banská Štiavnica Slovenskému vodohospodárskemu podniku,
výročnej ceny mesta spevokolu Štiavničan a Jozefovi Horákovi In memoriam, čestného uznania primátora
Jánovi Budajovi, Antonovi Buzalkovi, Antonovi Grolmusovi, Jánovi Koreňovi, Františkovi Lamperovi a Mi -
cha lovi Tokárovi.

– opustenie dlhu v celkovej výške 15 000 Sk plus penále Ing. Mariánovi Lichnerovi, CSc., za nesprávne uhrade-
nie pokuty zo sponzorského príspevku

Poslanci MsZ neschválili
– výstavbu 12 a 12 bytových jednotiek na Povrazníku
Poslanci MsZ vzali na vedomie
– správu o príprave Salamandrových dní
– materiál návrhu doplnenia a zlepšenia dopravného značenia a doplnenia parkovacích miest v meste

31. 8. 2007
V amfiteátri pod Novým Zámkom vystúpila speváčka Lenka Filipová. Jej koncert sa stretol s veľkým záujmom
publika.

September
1. – 2. 9. 2007 
V areáli Múzea vo Svätom Antone sa konali celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni sv. Huberta. Na slávnost -
nom otvorení sa zúčastnil prezident SR Ivan Gašparovič, minister poľnohospodárstva Milan Jureňa a ďalší
čestní hostia. Bohatý program a sprievodné akcie prebiehali v interiéroch kaštieľa, na nádvorí i v priľahlom
parku. 
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1. 9. 2007 
VI. roč. Behu Ústavy SR Banská Štiavnica – Počúvadlo odštartoval na Námestí sv. Trojice prezident SR Ivan
Gašparovič. Víťazi: kat. juniori - Ivan Šilík, Banská Bystrica, muži do 35 rokov – Ján Križák, Skalica, muži 
40 – 49-roční – Pavol Faško, Bardejov, muži 50 – 59-roční – Ján Mesároš, Prievidza, muži 60 – 69-roční – Ján De   -
me ter, Zvolen, muži nad 70 rokov – Juraj Cengel, Banská Štiavnica, ženy do 35 rokov – Jana Zatlukalová, Dub-
nica, ženy 35 – 49-ročné – Diana Grexová, H. Lehota, ženy nad 50 rokov – Eva Budinská, Poluvsie.

3. 9. 2007 
Pri ZŠ J. Kollára bolo otvorené miniihrisko, ktoré bude slúžiť aj verejnosti.

4. 9. 2007 
Primátor mesta prijal na pracovnom stretnutí delegáciu z maďarského mesta Miskolc na čele s primátorom
mesta Sándorom Kálim a dekanom Univerzity Józsefom Böhmom.

6. 9. 2007 
Na Žemberovskom dome bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa pri príležitosti 200 rokov otvorenia
lesníckeho vysokoškolského štúdia na Slovensku. Prítomní bolí rektor a prorektorka TU vo Zvolene a primá-
tor mesta Mgr. P. Balžanka.

6. 9. 2007 
Na slávnostnom šachtágu v SPŠ S. Mikovíniho boli do baníckeho stavu slávnostne prijatí: Mgr. Jana Jaka
bová, vedúca osobného úradu MH SR, Mgr. P. Balžanka, Ing. Nemčok, Ing. Marián Číž a Janusz Cichowski,
člen Združenia technikov a inžinierov Poľska.

7. 9. 2007 
V rámci Salamandrových dní sa konalo slávnostné zhromaždenie Banskej komory. V podvečerných hodinách
zavítal do nášho mesta prezident SR Ivan Gašparovič, ktorý si v spoločnosti primátora a poslancov mesta
prezrel Salamandrový sprievod.

7. 9. 2007 
Na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v kostole Sv. Kataríny bolo udelené čestné občianstvo
mesta Banská Štiavnica Ing. Antonovi Hykischovi za celoživotné dielo a šírenie dobrého mena nášho mesta
doma a v zahraničí. Cenu za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta dostal Slovenský vodohospo -
dársky podnik. Výročná cena mesta pripadla spevokolu Štiavničan za 35-ročnú reprezentáciu mesta doma 
i v zahraničí a spisovateľovi Jozefovi Horákovi In memoriam. Primátor udelil čestné uznanie zakladajúcim
členom súboru Štiavničan – Jánovi Budovi, Antonovi Buzalkovi, Antonovi Grolmusovi, Jánovi Koreňovi,
Františkovi Lamperovi a Michalovi Tokárovi.

8. 9. 2007 
Na budove bývalého Poštového úradu v Štefultove bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa Jozefovi
Horákovi, na ktorého si s vďakou spomenuli občania obce Sebechleby.

9. 9. 2007
Bývalý primátor Banskej Štiavnice Ing. Marián Lichner v banskobystrickej nemocnici podľahol zraneniu,
ktoré utrpel nešťastným pádom 8. septembra na Námestí sv. Trojice.

13. 9. 2007 
Primátor mesta v obradnej sieni radnice prijal účastníkov VII. medzinárodného sympózia Vybrané procesy
pri spracúvaní dreva, ktoré zorganizovala Drevárska fakulta TU vo Zvolene.

15. 9. 2007 
Stovky Banskoštiavničanov a početní hostia zo Slovenska i zahraničia sa v kostole sv. Kataríny rozlúčili 
s Ing. Mariánom Lichnerom, CSc. Rozlúčkovú reč predniesla Mgr. Nadežda Babjaková, prednostka MsÚ 
a dlhoročná spolupracovníčka zosnulého.

15. 9. 2007 
Výbor DHZ v Štefultove pripravil na Suchom tajchu súťaž DHZ. Zúčastnilo sa na nej 6 družstiev. Víťazmi
sa stali hasiči a hasičky z Kopaníc. 

18. 9. 2007 
Spoločnosť Mestské lesy Banská Štiavnica sa zišla na svojom Valnom zhromaždení, aby zhodnotila
hospodárenie za prvý polrok 2007. Hospodárenie je plusové vo výške 732 tisíc Sk.
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19. – 20. 9. 2007 
V ZŠ J. Horáka sa konal vedecký seminár na počesť 100. výročia narodenia Jozefa Horáka. Prednášky o živote
a tvorbe tohto spisovateľa predniesli poprední slovenskí literárni vedci – prof. Viliam Marčok, prof. Karol
Horák, prof. Milan Jurčo, PhDr. Vladimír Petrík, prof. Brigita Šimonová a ďalší. Súčasťou podujatia bola aj
exkurzia po miestach, kde spisovateľ žil a pôsobil. Na Obecnom úrade v Podhorí bola slávnostne odhalená
pamätná tabuľa spisovateľovi.

21. 9. 2007 
Konalo sa riadne zasadnutie MsZ. 
Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Rozbor hospodárenia Mesta Banská Štiavnica k 30. 6. 2007
4. Rozbor hospodárenia TS, m. p., Banská Štiavnica k 30. 6. 2007
5. Majetkové veci mesta

a/ Návrh na priamy odpredaj rodinného domu na Ul. Horáka č. 19
b/Predĺženie termínu na zaplatenie kúpnej ceny za byt pre Ingrid Glónerovú, Banská Štiavnica
c/ Návrh na schválenie opakovanej dražby pozemkov na Štefultove
d/Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Ing. Ladislava Daubnera s manž., Bratislava
e/ Návrh na odpredaj pozemku EKN 6142/1 za vykonané práce na úprave kanalizačného zberača pre

Ing. Maroša Hrádelu s manž., Bratislava
f/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Ing. Jozefa Pisoňa s manž., Banská Bystrica
g/Zrušenie dražby pozemkov parcela CKN č. 4564/32 a 4564/43/1 na Špitálke

6. Návrh na rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti Bytová správa, s. r. o., Banská Štiavnica
7. Návrh na doplnenie organizačnej štruktúry MsÚ v Banskej Štiavnici
8. Nakladanie s majetkom mesta, slúžiacim pre potreby RN, n. o., Banská Štiavnica
9. Interpelácie a dopyty

10. Rôzne
– Správa o zámere výstavby marketu TESCO 
– Správa o odstraňovaní havarijnej situácie strechy krytej plavárne
– Dôvodová správa k návrhu na vyradenie zo siete škôl MŠ SR

11. Záver

Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta. Kontrolu plnenia uznesení vykonala prednostka MsÚ.
Poslanci MsZ schválili
– rozbor hospodárenia mesta k 30. 6. 2007
– rozbor hospodárenia TS, m. p., k 30. 6. 2007
– doplnenie organizačnej štruktúry MsÚ o funkciu informátora v centre klientskych služieb na oddelení or-

ganizačnom, vnútornej správy a organizačných vecí
– zvýšenie úväzku z 0,5 na celý úväzok na úseku sociálnych služieb na oddelení organizačnom, vnútornej

správy a sociálnych vecí MsÚ
– založenie súkromnej akciovej spoločnosti so základným imaním vo výške 1 000 000 Sk, pričom mesto Ban-

ská Štiavnica bude ako zakladateľ participovať na základnom imaní 34 % v súlade so zámerom vytvorenia
partnerstva Mesta Banská Štiavnica a strategického investora Nemocnice a polikliniky, Žiar nad Hronom,
s. r. o.

– rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti, zapísaného v zakladateľskej listine spoločnosti Bytová správa, 
s. r. o., Banská Štiavnica 

Poslanci MsZ vzali na vedomie
– správu o odstraňovaní havarijnej situácie strechy krytej plavárne
– správu týkajúcu sa zámeru výstavby marketu TESCO v Banskej Štiavnici

22. 9. 2007 
V Rytierskej sále Starého zámku vystúpil na koncerte Dodo Šošoka a hudobné teleso z Talianska Carlo
Sacchi Quartet. Koncert bol venovaný zosnulej herečke Divadla A. Bagara v Nitre Adele Gáborovej. 

23. 9. 2007 
Banskoštiavnickí futbalisti zvíťazili na pôde lídra V. ligy Badína 1 : 0 a momentálne sú na III. mieste tabuľky.

25. 9. 2007 
V kostole sv. Kataríny koncertovali pražskí umelci Virtuosi di Praga v rámci XII. Medzinárodného festivalu
Pontes – Mosty porozumenia. Na pôde nášho mesta ich privítal zástupca primátora Ing. Juraj Čabák.

K
ro

n
ik

a 
m

es
ta

 B
an

sk
á 

Š
ti

av
n

ic
a,

 2
0

0
7

383



29. 9. 2007 
V Starom zámku sa uskutočnila vernisáž dvoch výstav Kalvária v azyle a Kalvária vo fotografii. Sú tam vysta -
vené originály, ktoré sa zachovali. Na ich pôvodných miestach budú repliky.

30. 9. 2007 
Predsedníctvo cirkevného Zboru evanjelickej cirkvi a. v. slávnostne otvorilo zrekonštruované priestory bý-
valého Učiteľského ústavu na Kutnohorskej ulici. Budova bude slúžiť na rekreačno-vzdelávacie účely a majiteľ
ju prenajal na 10 rokov Vysokej škole baníckej a hutníckej v maďarskom Dunavároši.

Október

Mestský úrad otvoril na prízemí Žemberovského domu Klientske centrum. Občania mesta tu nájdu poda -
teľňu, pokladňu a informácie, na koho sa môžu so svojím problémom obrátiť.

5. – 7. 10. 2007 
V III. roč. súťaže Kremnická barlička Emília Cútová obsadila 2. miesto za prednes dvoch básní z vlastnej
tvorby.

5. – 7. 10. 2007 
Delegácia poslancov Mestského zastupiteľstva – Juraj Čabák, Peter Ivaška a Dušan Lukačko navštívili part-
nerské mesto Moravskú Třebovú. So zástupcom primátora Milošom Izákom rokovali o ďalších možnostiach
spolupráce medzi samosprávami oboch miest.

10. 10. 2007 
Na Medzinárodnom knižnom veľtrhu vo Frankfurte nad Mohanom bola prezentácia nemeckého prekladu
historického románu Antona Hykischa Čas majstrov.

11. 10. 2007 
V bývalej jezuitskej kaplnke Kammerhofu banskoštiavnická rodáčka Dana Podracká predstavila svoje dve
nové knihy Persona a Morfeus.

13. – 14. 10. 2007 
Uskutočnil sa 27. roč. plaveckých pretekov Štiavnický kahanec. Štartovalo na nich vyše 250 pretekárov 
z 19 klubov Slovenska a Čiech. V žiackych kategóriách si najlepšie viedli štiavnickí pretekári Marian Adamský,
ktorý zvíťazil v polohových pretekoch na 100 m a Denisa Tenkelová – zvíťazila na 50 a 100 m motýlik a 50 m
voľný spôsob.

17. 10. 2007 
Na prízemí Rubigallu bola vernisáž výstavy Odkaz T. G. Masaryka dnešku. Pri príležitosti 70. výročia úmrtia
T. G. Masaryka výstavu pripravil Pavel Heintz.

18. 10. 2007 
V parížskej galérii Viaduc des Arts bola otvorená výstava banskoštiavnického umelca Arpáda Pála pod
názvom Arpad raconte, na ktorej sa zúčastnilo aj niekoľko občanov nášho mesta na čele s primátorom.

18. – 19. 10. 2007 
V Rytierskej sále Starého zámku sa konala slávnosť certifikácie škôl, zameraných na environmentálnu výcho -
vu. Jedinou školou v meste a v okrese Banská Štiavnica, ktorá získala tento certifikát, je ZŠ A. Sládkoviča.

20. 10. 2007 
V V. kole Majstrovstiev stredoslovenskej oblasti v plávaní v Dolnom Kubíne plavci PK B. Štiavnica získali 
14 me dailí – 7 zlatých, 4 strieborné a 3 bronzové. K najúspešnejším patrili: D. Tenkelová, M. Adamský 
a D. Hriňák. 

22. 10. 2007 
V kine Akademik sa občania nášho mesta stretli s prof. Ivanom Laluhom a synom A. Dubčeka Ing. Petrom
Dubčekom pri príležitosti vydania novej knihy I. Laluhu A. Dubček – spomienky, úvahy, komentáre. 
Prof. Laluha, blízky spolupracovník A. Dubčeka, priblížil niektoré fakty zo života slovenského politika, ktorý
sa v ankete o najvýznamnejšiu historickú osobnosť Slovenska umiestnil na I. mieste.
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23. 10. 2007 
Konalo sa riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Zvýšenie dotácie pre Centrum voľného času
4. Návrh na zvýšenie finančného limitu na potraviny
5. Operačný plán zimnej údržby MK v sezóne 2007/2008
6. Správa o príprave na zimné vykurovacie obdobie 2007/2008
7. Správa o analýze súčasného stavu odpadového hospodárstva
8. Návrh na doplnenie organizačnej štruktúry Mestského úradu
9. Majetkové veci mesta

a/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Petra Marku s manželkou, Svätý Anton
b/ Návrh predaja pozemku pre Ing. Maroša Hrádelu s manželkou, Bratislava
c/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Štefana Jevoša s manželkou, Banská Štiavnica
d/ Návrh na odpredaj garáže v bytovom dome na Ul. Mládečnícka 14 – 10
e/ Žiadosť MUDr. R. Koreňovej o odpredaj automatického dezinfektora ETD
f/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Mariána Suchého s manželkou, B. Štiavnica
g/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre akad. maliara Pavla Altrichtera, Bratislava

10. Návrh na zmenu v Komisii kultúry MsZ a Komisii športu a mládeže MsZ
11. Racionalizácia základného školstva
12. Interpelácie a dopyty
13. Rôzne

– Žiadosť p. Anny Čiernej o predĺženie nájomného vzťahu NZ č. 12/2006 na prenájom pozemku na 
Ul. A. Kmeťa č. 2 s plánom umiestnenia letnej terasy

– Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Banská Štiavnica a Stre-
doslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., Banská Bystrica

13. Záver

Zasadnutie otvoril a viedol primátor mesta. Kontrolu plnenia uznesení vykonala prednostka MsÚ.
Poslanci MsZ schválili:
– zvýšenie dotácií na rok 2007 pre Centrum voľného času o 154 000 Sk
– zvýšenie finančného limitu na nákup potravín pre jednotlivé vekové kategórie stravníkov I. a II. stupňa ZŠ

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
– operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií
– krízový plán údržby miestnych komunikácií
– vstup Mesta B. Štiavnica do Regionálneho združenia pre rozvoj odpadového hospodárstva Banskej Štiav -

nice a okolia
– doplnenie organizačnej štruktúry MsÚ o funkciu dozor v objektoch majetku mesta, vrátane pravidelnej

drobnej údržby v zverených objektoch majetku mesta na oddelení právnom a správy majetku
– odpredaj nehnuteľností pre Mariána Suchého, Pavla Altrichtera, Helenu Zupkovú
– odpredaj automatického dezinfektora ETD MUDr. Renáte Koreňovej
– návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení ZŠ A. Sládkoviča k 31. 1. 2008
– žiadosť Anny Čiernej o predĺženie nájomného vzťahu na prenájom pozemku na Ul. A. Kmeťa so zámerom

umiestnenia letnej terasy.
Poslanci MsZ odvolali:
– členku Komisie kultúry MsZ Ing. Soňu Lužinovú
– zapisovateľku Komisie športu a mládeže MsZ Bc. Galinu Beňovú
Poslanci MsZ vymenovali

za člena Komisie kultúry MsZ Pavla Macáka
za zapisovateľku Komisie športu a mládeže MsZ Mgr. Viktóriu Michalskú

Poslanci MsZ uložili
– Bytovej správe, s. r. o., v spolupráci s oddelením výstavby, ÚP a ŽP a splnomocnencom pre rómsku proble -

matiku riešiť havarijný stav vykurovania v lokalite Šobov

27. 10. 2007 
Na Téryho chate bola za prítomnosti primátorov B. Štiavnice Mgr. P. Balžanku a Vysokých Tatier Ing. J. Mo -
koša 3 poslancov MsZ v B. Štiavnici a viacerých turistov slávnostne odhalená pamätná tabuľa MUDr. Ed-
mundovi Térymu, organizátorovi turistiky v našom meste a banskému lekárovi v Štefultove.

27. 10. 2007 
V ďalšom kole majstrovstiev stredoslovenskej oblasti v plávaní si veľmi dobre viedli Denisa Tenkelová, víťazka
na 800 m voľný spôsob a Marián Adamský, víťaz v tej iste disciplíne.
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29. 10. 2007 
Živena – spolok slov. žien a POS – Pracovisko B. Štiavnica pripravili pre seniorov v kaviarni hotela Grand Ma -
tej slávnostný koncert. Vystúpili na ňom učitelia a žiaci ZUŠ Francúz Filip Naunet, ktorý prítomné publikum
pobavil francúzskymi šansónmi.
Majstrom jesennej časti V. futbalovej ligy sa víťazstvom 3 :1 nad Radvaňou stali štiavnickí futbalisti. 
Na Trotuári pribudla nová štýlová kaviareň Divná pani.
Po celý mesiac október sa primátor mesta stretával na posedeniach s kultúrnym programom so seniormi
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

30. 10. 2007 
ZUŠ pripravila celodenné podujatie Klavírny maratón, ktorým oslávila získanie nového koncertného krídla.
Predstavilo sa na ňom 23 žiakov klavírneja 10 žiakov speváckej triedy. Na večernom koncerte vystúpil klavírny
virtuóz doc. Daniel Buranovský.

November
5. 11. 2007
CO a ZO Zväzu telesne postihnutých v spolupráci s POS – Pracovisko B. Štiavnica a Základnou umeleckou
školou v kaviarni hotela Grand Matej pripravili literárno-hudobno-tanečné pásmo Od srdca k srdcu.

5. 11. 2007
Uskutočnil sa poslanecký prieskum, na ktorom sa zúčastnili členovia Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo
a životné prostredie.

8. 11. 2007 
V bývalej jezuitskej kaplnke Kammerhofu SBM, POS – Pracovisko B. Štiavnica v spolupráci s dr. Bohumírom
Bachratým zorganizovali podujatie Farby a nálady jesene vo výtvarnom, hudobnom a literárnom umení.
Zároveň bola vernisáž kresieb rómskych detí Miro Jilo – Moje srdce.

6. 11. 2007 
Z iniciatívy primátora mesta a Združenia baníckych cechov a spolkov sa uskutočnilo medzinárodné podu-
jatie . Jeho obsahom bolo rokovanie o medzinárodnej spolupráci vysokoškolských, stredoškolských, vedec -
kých a odborných inštitúcií pri záchrane kultúrno-historického dedičstva.

9. 11. 2007 
V Múzeu vo Svätom Antone bolo slávnostné otvorenie výstavy Najkrajšia dovolenková fotografia 2007. 

10. 11. 2007 
Pri príležitosti 6. výročia podpisu Deklarácie pokračovateľov duchovného dedičstva Banskej akadémie sa
uskutočnilo podujatie Akademici v Banskej Štiavnici II. Pozostávalo zo slávnostného zhromaždenia pred
radnicou, prečítania rozhodnutia Márie Terézie o založení Baníckej akadémie a historického sprievodu 
k areálu pôvodných budov. Podujatie pripravilo mesto Banská Štiavnica a Banskoštiavnicko-hodrušský
banícky spolok.

11. 11. 2007 
Martin prišiel tak, ako sa patrí – „na bielom koni“. Vytrvalé celodenné sneženie pokrylo cesty hrubou vrstvou
snehu. Prvýkrát Technické služby museli použiť odhŕňače snehu a sprístupniť komunikácie.

12. 11. 2007 
V Trámovej miestnosti bola beseda s Františkom Mikloškom, priamym aktérom „sviečkovej manifestácie“.
Akcia sa uskutočnila pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu.

14. 11. 2007 
V Združenej strednej škole obchodu a služieb na Povrazníku sa uskutočnil I. roč. medzinárodnej barmanskej
súťaže študentov stredných odborných škôl a učilíšť. Spolu so slovenskými žiakmi súťažili aj žiaci z Česka.
Súťažiacich barmanov bolo 40 zo 14 Najúspešnejšími domácimi súťažiacimi sa stali: Hana Trokšiarová – 
2. miesto, Simona Fremalová – 3. miesto a Michal Kružlic – 4. miesto.

15. 11. 2007 
Galéria Jozefa Kollára pripravila posledné tohtoročné výstavné podujatie – vernisáž výstavy akademického
maliara estónskeho pôvodu Jaaka Adamsona Zem baníkov. Komisárkou výstavy je Mgr. Mária Čelková.
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19. 11. 2007 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sa presťahoval do zrekonštruovanej budovy na Ul. A. Sytnianskeho.

22. 11. 2007 
Konalo sa riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. 
Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prerokovanie dokumentov týkajúcich sa založenia spoločnej a. s. v súvislosti s nemocnicou v B. Štiav ni ci
4. Návrh na prevod majetku do správy – miniihrisko
5. Návrh na úpravu rozpisu dotácií na prenesené kompetencie v školstve
6. Správa o prevádzkovaní plavárne v roku 2007
7. VZN mesta Banská Štiavnica o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia – zmena
8. Návrh na úpravu č. 3 rozpočtu mesta na rok 2007
9. Informatívna správa – vyhodnotenie Salamandrových dní 2007

10. Majetkové veci mesta
a/ Návrh na odpredaj dvojizbového bytu č. 24 s prislúchajúcim podielom pozemku na Ulici Horná 

huta 24
b/ Návrh na predĺženie termínu na zaplatenie kúpnej ceny za byt pre Juraja Erneka s manželkou, 

B. Štiav nica
c/ Žiadosť spoločnosti AGRO BELÁ, s. r. o., o schválenie Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. 1/2004 –

do hoda o predkupnom práve
d/ Prenájom lesných pozemkov SOP (Školské lesy Kysihýbel)
e/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti a zrušenie uznesenia č. 80/2007 pre Mirodslava Kalu, B. Štiavnica
f/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Vladimíru Dobrovičovú
g/ Návrh na prenájom a odpredaj nehnuteľnosti pre Jána Cibulu, Banská Štiavnica
h/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Milana Beňu, Banská Bystrica – vypustil sa z programu roko-

vania
ch/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Vladimíra Dobroviča
i/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre TIDLY, s. r. o., B. Štiavnica
j/ Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pre Petra Luptáka s manželkou
k/ Návrh na usporiadanie vlastníctva pozemkov pod RN, n. o., B. Štiavnica
l/ Plnenie uznesenia MsZ č 37/2007 v časti B (N.I.K., s. r. o.)
m/ Žiadosť OZ ART Friends o zriadenie vecného bremena k parcele CKN č. 3569

11. Informatívna správa – vyhodnotenie LTS v informačnom centre B. Štiavnica
12. Interpelácie a dopyty
13. Rôzne

– Vybudovanie alternatívneho optického pripojenia do Banskej Štiavnice – informácia
– Zvýšenie dotácie z rezervy škôl

14. Záver

Rokovanie otvoril a viedol primátor mesta. Kontrolu plnenia uznesení vykonala prednostka MsÚ. Konšta-
tovala, že uznesenie, týkajúce sa riešenia provizórneho vykurovania lokality na Šobove, nie je možné splniť.
Treba rozhodnúť, či sa budú byty a vykurovania na Šobove rekonštruovať.
Poslanci MsZ schválili:
– znenie Zakladacej listiny Nemocnica Banská Štiavnica, a. s.
– Stanovy spoločnosti Nemocnica Banská Štiavnica, a. s.
– vecný vklad do základného imania spoločnosti.
Poslanci MsZ vymenovali
– Ľubomíra Baráka za člena Predstavenstva spoločnosti Nemocnica Banská Štiavnica, a. s.
– za členov Dozornej rady spoločnosti Nemocnica B. Štiavnica, a. s., Mgr. Pavla Balžanku a Ing. Mariána

Zimmermanna
Poslanci MsZ schválili:
– prevod futbalového miniihriska v hodnote 1 098 000 Sk do správy ZŠ J. Kollára na Ul. Svobodu
– úpravu rozpis dotácií na prenesené kompetencie v školstve
– úpravu rozpočtu č. 3
– dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve medzi Mestom Banská Štiavnica a spoločnosťou AGRO BELÁ, s. r. o., na

prenájom poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. Banská Štiavnica
– kúpu pozemku do vlastníctva mesta od spoluvlastníkov MUDr. Pavla Hocka, Ing. Lucie Líškovej a Viery

Žákovej
– zvýšenie dotácie pre ZŠ J. Horáka o 30 000 Sk
– zvýšenie dotácie pre MŠ Ul. 1. mája o 76 000 Sk
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24. – 25. 11. 2007 
V krytom bazéne UMB v Banskej Bystrici sa konal 3. roč. medzinárodných plaveckých pretekov, na ktorom
štartovalo 147 plavcov z Čiech, Poľska, Maďarska a Slovenska. Vo svojich kategóriách zvíťazili banskoštiav -
nickí plavci Tenkelová a Adamský. Na II. mieste sa umiestnila Maruniaková a na III. mieste Révaiová.

27. 11. 2007 
Bolo otvorené štvrté PC Senior centrum v Domove Márie na sídlisku Drieňová, ktoré umožňuje vo vyhra -
dených hodinách bezplatný prístup k internetu pre skôr narodených.

27. – 29. 11. 2007 
V priestoroch Bratislavského kultúrneho informačného strediska na výstave JUVYR 2007 sa predstavili svo-
jimi výrobkami žiaci stredných odborných škôl. Po prvý raz sa na nej zúčastnili aj žiaci SPŠ S. Stanko-
vianskeho. Prezentovali produkty z ručného papiera, umelecké knižné väzby i faximile historických listín.
Výstava sa konala pod záštitou eurokomisára pre vzdelávanie Jána Figela.

30. 11. – 2. 12. 2007 
V košickom Jumbo centre sa konal IV. roč. výstavy Poľovníctvo – lesníctvo. Múzeum vo Svätom Antone sa na
ňom prezentovalo výstavou abnormalít srnčej a jelenej zveri. S veľkým ohlasom sa stretla aj výstava 12 obra -
zov Poľovnícky rok od insitného umelca Ing. Jozefa Lackoviča.
V poslednom novembrovom týždni po štyri večery vysielal Slovenský rozhlas poviedky banskoštiavnickej au-
torky Rút Lichnerovej.

December
1. 12. 2007 
Predstavitelia troch významných inštitúcií – Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Národné lesnícke cen-
trum vo Zvolene a Mesto Banská Štiavnica podpísali Memorandum o vzniku Akadémie celoživotného vzdelá-
vania v Banskej Štiavnici.

5. 12. 2007 
ZO nevidiacich a slabozrakých pripravila pre svojich členov Mikulášske posedenie. Spríjemnili ho hudbou
učitelia ZUŠ v Banskej Štiavnici.

6. 12. 2007 
Informačné centrum mladých, Mestský študentský parlament a Mesto Banská Štiavnica pripravili pre všetky
deti v priestoroch Rubigallu bohatý Mikulášsky program. Deti mohli zhliadnuť rozprávkové scénky, 
v tvorivých dielňach vyrobiť rôzne vianočné ozdoby a darčeky pre najbližších, ochutnať vianočné oblátky 
a dozvedieť sa o vianočných zvykoch na Slovensku.

9. 12. 2007 
V Tatabáni sa konal 16. roč. Mikulášskeho behu. V kategórii mužov 45 - 59-ročných zvíťazil Štiavničan Daniel
Matis.

11. 12. 2007 
V Mozartovej sieni Rakúskeho veľvyslanectva sa uskutočnila prezentácia nemeckého prekladu historického
románu Antona Hykischa Čas majstrov, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Wieser-Verlag (Rakúsko) v preklade Jo-
hannesa Eignera.

12. 12. 2007 
V maďarskom meste Hajdúnánás sa konala slávnostná vernisáž stálej expozície malieb a grafických listov
Jozefa V. Pituka, banskoštiavnického rodáka.

12. 12. 2007 
Konalo sa riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Program: 
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o dani z nehnuteľnosti na r. 2008
4. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
5. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o miestnych daniach
6. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta a hospodárení 

s nimi
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7. Návrh rozpočtu Mesta Banská Štiavnica na roky 2008, 2009, 2010
8. Návrh rozpočtu Technických služieb, m. p., Banská Štiavnica na roky 2008, 2009, 2010
9. Správa o začatí obstarávania zmeny a doplnku č. 1 ÚPD mesta Banská Štiavnica

10. Plán práce MsZ mesta Banská Štiavnica a jeho orgánov na I. polrok 2008
11. Majetkové veci mesta

a/ Návrh na predĺženie termínu na zaplatenie zostatku kúpnej ceny za nehnuteľnosti pre FABA, s. r. o.,
Banská Štiavnica

b/ Návrh na zaplatenie kúpnej ceny v mesačných splátkach pre Romana Gorala, Hodruša-Hámre
c/ Návrh na odpredaj nehnuteľností pre Ing. Jána Mojičku, Banská Štiavnica
d/ Návrh na zriadenia vecného bremena pre SSE, a. s., Žilina
e/ Prehľad budov v majetku mesta a návrh na ich ďalšie využitie
f/ Návrh na zriadenie vecného bremena pre Zámočníctvo Rucklschlos – Banská Štiavnica
g/ Prenájom lesných pozemkov Školské lesy Kysihýbel

12. Dohoda o poskytnutí dotácie pre PO-MA, s. r. o.
13. Návrh na odmenu pre hlavného kontrolóra
14. Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície
15. Návrh na vyplatenie odmeny pre primátora mesta
16. Návrh na vyplatenie odmien pre zamestnancov škôl a školských zariadení
17. Prešetrenie sťažnosti, týkajúcej sa vyradenia zo siete škôl ZŠ A. Sládkoviča
18. Interpelácie a dopyty
19. Rôzne
20. Záver 

Rokovanie otvoril a viedol primátor mesta. Kontrolu uznesení vykonala prednostka MsÚ.
Poslanci MsZ schválili:
– VZN mesta Banská Štiavnica č. 5/2007 o miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad
– VZN mesta č. 6/2007 o miestnych daniach
– VZN mesta č. 7/2007 o prideľovaní nájomných bytov a hospodárení s nimi
– Rozpočet mesta na rok 2008
– Rozpočet TS, m. p., na rok 2008
– uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Banská Štiavnica a SLŠ v Banskej Štiavnici v celkovej výmere

240,54 ha za ročný nájom vo výške 400 000 Sk
– dohodu o poskytnutí dotácie pre spol. POMA, s. r. o., vo výške 500 000 Sk na kalendárny rok 2008
– odmenu hlavnému kontrolórovi Ing. Ing. Mariánovi Láslovi vo výške 30 % mesačného platu vyplateného

za II. polrok 2007
– odvolanie Ing. Vladimíra Kotillu z funkcie náčelníka

Mestskej polície k 31. 12. 2007
– odmenu primátorovi mesta vo výške 20 % súčtu pla-

tov za rok 2007
– mimoriadne odmeny pre poslancov MsZ vo výške

5000 Sk na osobu a pre členov MsR vo výške 7000 Sk
– zvýšenie dotácie pre ZUS o 150 000 Sk

14. – 15. 12. 2007 
SBM pripravilo na nádvorí Kammerhofu tradičný
Štiav nický vianočný jarmok. Návštevníci si mohli kúpiť
medovníčky, hrnčeky, slamené ozdoby, drevené hračky,
sviečky, ochutnať klobásky, hurky, kapustnicu a zapiť
medovinou, vareným vínom, krampampulou i pun -
čom. Kultúrny program ponúkli koledníci z Cirkevnej
školy a folkloristi z Prenčova.

14. – 16. 12. 2007 
V priateľskom hokejovom stretnutí štiavnickí ama tér -
ski hokejisti porazili hokejistov Moravskej Třebovej na
ich pôde 4 : 2. 

16. 12. 2007 
Ing. arch. Peter Chovan obohatil mesto o vyrezávaný
drevený betlehem s pohyblivými figúrkami, oživujú -
cimi banícke tradície i históriu Štiavnice. Pre obyva -
teľov a návštevníkov mesta pribudla ďalšia atrakcia pod
názvom Štiavnický betlehem.
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18. 12. 2007 
Evanjelický cirkevný zbor, POS – Pracovisko B. Štiavnica a Živena – spolok slovenských žien zorganizovali 
v evanjelickom kostole Vianočný koncert, na ktorom vystúpili detský spevácky zbor Ďatelinka z Dudiniec,
zmiešaný spevácky zbor Chorus z Kremnice a mužský spevácky zbor Štiavničan.

19. 12. 2007 
Učitelia a žiaci ZUŠ sa predstavili vo farskom kostole na Vianočnom koncerte s vianočnými piesňami 
a koledami.

21. 12. 2007 
Konalo sa mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
Poslanci MsZ schválili:
– verejné obstaranie dodávateľa technicko-projektovej dokumentácie realizačného projektu Rekonštrukcia

ZŠ J. Horáka
– verejné obstaranie na spracovateľa projektovej žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu pro-

jektu Rekonštrukcia ZŠ J. Horáka zo štrukturálnych fondov E U a uložili MsÚ
– zapracovať náklady súvisiace s projektom Rekonštrukcia ZŠ J. Horáka do úpravy rozpočtu mesta na rok 2008
Poslanci MsZ schválili:
– verejné obstaranie na dodávateľa technicko-projektovej dokumentácie realizačného projektu Vybudovanie

vysokorýchlostného pripojenia na internett a optickej metropolitnej siete v Banskej Štiavnici
– verejné obstaranie na spracovateľa projektovej žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu pro-

jektu Vybudovanie vysokorýchlostného pripojenia na internet a optickej metropolitnej siete v Banskej
Štiav nici a uložili MsÚ:
– zapracovať náklady súvisiace s týmto projektom do úpravy rozpočtu mesta na rok 2008.

Na záver sa primátor mesta poďakoval poslancom za prácu v roku 2007 a poprial im príjemné sviatky 
a šťast ný nový rok. Rokovanie ukončili slávnostným obedom.

23. 12. 2007 
V maďarskom Komárome sa konal Vianočný beh ulicami mesta. Na štart sa postavilo 119 pretekárov z Ma -
ďarska a Slovenska. V kat. mužov nad 60 rokov sa na 2. mieste umiestnil Juraj Cengel. V kat. mužov nad 
65 rokov 3. miesto obsadil Mikuláš Nagy a v kat. mužov nad 45 rokov zvíťazil Daniel Matis.

24. – 26. 12. 2007 
Vianočné sviatky boli opätovne bez snehu, iba námraza na stromoch a strechách pripomínala zimu.

26. 12. 2007 
Na 40. roč. Vianočného behu ulicami Lučenca štartovalo 107 pretekárov z Poľska, Maďarska a Slovenska.
Náš veterán Daniel Matis na 12 km trati v kat. mužov nad 40 rokov obsadil 2. miesto.
Na 20. roč. Zoborského silvestrovského behu v Nitre v kat. mužov nad 65 rokov zvíťazil Juraj Cengel. 

28. 12. 2007 
Na Vianočnom nohejbalovom turnaji dvojčlenných družstiev v Banskej Bystrici zvíťazili pretekári TJ
Drieňová v zostave Vlasto Černý, Lukáš Kuruc a Roman Kuruc. Vo finále porazili Banskú Bystricu 2 : 1. 

31. 12. 2007 
V obciach Pohronská Polhora a Michalová sa konal 11. roč. Silvestrovského behu na 6,5 km trati. V hlavnej
kat. žien sa na 2. mieste umiestnila Timea Nagyová, v kat. mužov nad 65 rokov obsadil 2. miesto Mikuláš Nagy. 
Na svetovom pohári profesionálov v pretláčaní rukou v silnej konkurencii borcov z celého sveta štiavnický
pretekár Radoslav Dobrovič v súťaži pravou rukou obsadil 5. miesto a ľavou rukou 7. miesto. 

Poznámky:
Samospráva
Mestské zastupiteľstvo pracovalo po celý rok v nezmenenom – 17-člennom zastúpení. 

Obyvateľstvo
Počet obyvateľov mesta Banská Štiavnica k 1. 1. 2007 – 10 439
– Muži – 5282
– Ženy – 5157
Počet obyvateľov mesta Banská Štiavnica k 31. 12. 2007 – 10 392
– Muži – 5266
– Ženy – 5126
– Narodení: 103
– Zomrelí: 144
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Strany, hnutia

Školstvo
Na 3 základných školách sa vzdelávalo 908 žiakov
Vo vedení škôl nenastali žiadne zmeny
ZUŠ navštevovalo 340 žiakov
Špeciálna základná škola mala 43 žiakov
Na 6 stredných školách študovalo 1985 žiakov
Zmena vo vedení nastala v Združenej strednej školy obchodu a služieb – RNDr. Pavla Bačíka nahradila od
1. 10. 2007 PhDr. Viera Gregáňová
Spojenú katolícku školu sv. Františka Assiského navštevovalo 267 žiakov
Materské školy – 273 detí
Súkromnú materskú školu – 25 detí

Polícia, hasiči
Mestská polícia na čele s náčelníkom Ing. Vladimírom Kotillom mala 8 členov.
Dobrovoľný hasičský zbor mal 72 členov

Šport
Futbal: Dospelí (V. liga) – 1. miesto, dorast (IV. Liga) – 9. miesto, st. žiaci (III. Liga) – 9. miesto
mladší žiaci (III. Liga) – 6. miesto
Stolnotenisový klub Ransan – I. tr. regionálnej súťaže – 8. miesto, volejbalový oddiel muži – II. liga – 1. miesto
V meste Banská Štiavnica pôsobili: Plavecký oddiel TJ Sitno, Klub moderného trojboja, Karate klub, TJ Sit -
no-re kreačný aerobik, Športový atletický klub, Klub Horáčik pri ZŠ J. Horáka, Slovenský cykloklub Hámrik,
Horolezecký klub Sitno, Klub slovenských turistov, Strelecký klub Liba, Arm Wrestling klub.
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Strany, hnutia, občianske združenia Predseda
Okresné centrum KDH Ing. Juraj Čabák
Kresťansko-demokratický klub Mgr. Monika Tisovčíková
Okresná organizácia SNS Ing. Jozef Karabelly
Mestská organizácia KSS Ján Petro
Okresné predstavenstvo ĽS – HZDS RNDr. Nadežda Kvaková
Mestské predstavenstvo ĽS – HZDS Marta Borošková
Okresná rada SDKÚ – DS Ing. Ondrej Michna
Okresná organizácia SMER – SD Ing. Marián Zimmermann
Okresná rada Slobodného fóra Ing. František Majerský
Okresná organizácia SRK Ján Ličko
Mestská organizácia SRK Miroslav Bartoš
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