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Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Banskej Štiavnici,  konaného dňa 23. 11. 2022 v zasadacej miestnosti radnice  

  

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Správa o správnosti a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy 2022 

4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta  

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva 

6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia  

8. Voľba mandátovej a návrhovej komisie  

9. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského 

zastupiteľstva podľa § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov  

10. Návrh na zriadenie mestskej rady a  voľba členov mestskej rady 

11. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva 

12. Návrh na voľbu predsedov, podpredsedov a členov komisií MsZ  

13. Návrh na poverenie vykonávaním obradov uzavretia manželstva a používaním štátneho 

znaku pri obradoch uzavretia manželstva a vykonávaním občianskych obradov  

14. Návrh na voľbu zástupcov mesta do orgánov spoločností 

15. Určenie platu primátora mesta 

16. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta  

17. Informatívna správa o vymenovaní zástupcu primátorky mesta  

18. Správa Nemocnica Banská Štiavnica, a. s. 

19. Záver 

 

 

 

Prítomní:  

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta  

poslanci MsZ: RNDr. Pavel Bačík, Ľubomír Barák, Mgr. Peter Ernek, Mgr. Viera Göndöčová,    

                        Helena Koťová, Mgr. Ing. Ján Krátky, JUDr. Dušan Lukačko, Mgr. Martin   

                        Macharik, Miroslava Majerská, Štefan Mičura, Mgr. Mikuláš  Pál, Mgr. Lukáš   

                        Pellegrini  

                         

Na rokovaní bola 100 % účasť 

 

Ing. Ivana Nikolajová, prednostka MsÚ         

Ing. Marián Láslo, hlavný kontrolór mesta  

Ing. Slavomír Kicko, MsL B. Štiavnica, s. r. o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

PhDr. Peter Šemoda, náčelník MsPo 
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Oddelenia MsÚ:                    Mgr. Jozef Siska, odd. organizačné, VS a SV 

                                               Mgr. Miroslava Sláviková, odd. ekonomické 

JUDr. Emília Jaďuďová, vedúca odd. PaSM  

Ing. Zuzana Kladivíková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP  

Mgr. Henrieta Godová, vedúca odd. RRaMV 

PaedDr. Viera Ebert, metodik školstva  

Mgr. Michal Kríž, redaktor ŠN 

Mgr. Peter Chytil, kronikár mesta     

Mestská volebná komisia:     Doc. Ing. Peter Koleda, PhD., predseda 

 

Zapisovateľka:                       PhDr. Katarína Harvanová       

 

Ďalší prítomní:  

VIO TV 

JUDr. Gejza Volf, Ing. Marian Zimmermann, Ing. Matej Michalský 

Mgr. Norbert Ďurdík, dekan   

Mgr. Ján Maruniak, riaditeľ ZŠ J. Horáka  

Ing. Miloš Ziman, prednosta Okresného úradu B. Štiavnica  

  

1. Otvorenie  

 

     Slávnostná časť ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva sa začala hymnou 

Slovenskej republiky. Po jej odznení všetkých prítomných privítala primátorka mesta Mgr. 

Nadežda Babiaková a otvorila ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva po 

komunálnych voľbách do orgánov samosprávy mesta, konaných dňa 29. októbra 2022. 

Skonštatovala, že je prítomných všetkých 12 novozvolených poslancov MsZ.    

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

     Za overovateľov zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia MsZ určila primátorka mesta 

poslancov: Mgr. Lukáša Pellegriniho a Helenu Koťovú.  

Písaním zápisnice poverila PhDr. Katarínu Harvanovú, zamestnankyňu Mesta.  

Prečítala návrh programu, ktorý bol rozdelený do dvoch častí: prvá časť slávnostná (zloženie 

sľubu novozvolenej primátorky mesta a novozvolených poslancov MsZ) a druhá pracovná.  

 

3. Správa o správnosti a výsledkoch volieb do orgánov samosprávy 2022 

 

     Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Uviedla ju primátorka mesta a odovzdala slovo  

Doc. Ing. Petrovi Koledovi, PhD., predsedovi mestskej volebnej komisie. Tento prítomných  

informoval o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy Mesta Banská Štiavnica, ktoré sú 

zverejnené na stránke mesta www.banskastiavnica.sk.  

Na základe Zákona SNR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uskutočnili dňa 29. 10. 2022 

voľby do orgánov samosprávy Mesta Banská Štiavnica. 

Návrhy na kandidátov za poslancov mestského zastupiteľstva predložilo 7 politických 

strán, politických hnutí alebo koalícií, ďalej návrh na kandidáta za poslanca mestského 

zastupiteľstva predložili 19 nezávislí kandidáti.  

 

http://www.banskastiavnica.sk/


- 3 - 

 

Návrh na funkciu primátora predložili politické strany, politické hnutia alebo koalície: 

1. SMER – sociálna demokracia, Hlas – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, 

Strana moderného Slovenska (SMS), Sme rodina, Republika,  

ďalej návrh na kandidáta na funkciu primátora  predložili 2 nezávislí kandidáti. 

 

     Mestská volebná komisia na svojom prvom zasadnutí konanom dňa 06. 09. 2022 

predložené návrhy preskúmala a zaregistrovala na funkciu primátora 3 kandidátov. Na 

funkciu poslancov mestského zastupiteľstva zaregistrovala 49 poslancov.  

Pre voľby primátora mesta a pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva bol vytvorený 1 

volebný obvod.  

Vo volebnom obvode č. 1 občania volili 12 poslancov 

Vo voličských zoznamoch bolo zapísaných 7866 voličov. Volieb sa zúčastnilo 3826 voličov t. 

j., 48,64 %. Z celkového počtu odovzdaných hlasovacích lístkov bol počet platných hlasovacích 

lístkov odovzdaných pre voľby primátora mesta 3728, 97,44 %  a pre voľby poslancov 

mestského zastupiteľstva bol počet platných hlasovacích lístkov 3719. 97,2 %.  

 

Výsledky volieb sú nasledovné: 

Primátorom mesta Banská Štiavnica sa stala Mgr. Nadežda Babiaková .  

Zvolení kandidáti MsZ podľa počtu platných hlasov: 

Mgr. Mikuláš Pál, Mgr. Peter Ernek, Mgr. Lukáš Pellegrini, RNDr. Pavel Bačík, JUDr. Dušan 

Lukačko, Ľubomír Barák, Miroslava Majerská, Helena Koťová, Štefan Mičura, Mgr. Ing. Ján 

Krátky, Mgr. Viera Göndöčová, Mgr. Martin Macharik   

 

Mestská volebná komisia pred a počas konania volieb do orgánov samosprávy nezaznamenala 

ani neriešila žiadne podnety.  

     Mestská volebná komisia počas sčítania hlasov nezistila žiadne chyby a nedostatky, ktoré 

by boli v rozpore so zákonom o voľbách do orgánov samosprávy obcí.  

Všetkým právoplatne zvoleným kandidátom budú odovzdané osvedčenia o zvolení.    

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta  

  

Bod uviedla Ing. Ivana Nikolajová, prednostka Mestského úradu. Požiadala prítomných, aby 

počas aktu zloženia sľubu povstali. Prečítala text sľubu primátora mesta podľa  § 13 Zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov: 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy mesta a Slovenskej republiky, Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 

a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora 

uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

Opätovne (štvrtý krát po sebe) zvolená primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zložila 

zákonom predpísaný sľub podaním ruky najstaršiemu poslancovi predchádzajúceho 

poslaneckého zboru JUDr. Gejzovi Volfovi a podpísaním sľubu. Prevzala si z rúk Doc. Ing. 

Petra Koledu, PhD., predsedu mestskej volebnej komisie osvedčenie o zvolení. Následne 

prevzala insígnie.   

  

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva  

     Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta vyzvala novozvolených poslancov, aby 

v abecednom poradí zložili zákonom predpísaný sľub. Text sľubu prečítala Ing. Ivana 

Nikolajová, prednostka MsÚ. 
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Sľub poslancov mestského zastupiteľstva podľa § 26 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov:  

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 

záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského 

zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

Všetci novozvolení poslanci MsZ:  

RNDr. Pavel Bačík, Ľubomír Barák, Mgr. Peter Ernek, Mgr. Viera Göndöčová,  Helena 

Koťová, Mgr. Ing. Ján Krátky, JUDr. Dušan Lukačko, Mgr. Martin Macharik, Miroslava 

Majerská, Štefan Mičura,  Mgr. Mikuláš Pál,  Mgr. Lukáš Pellegrini zložili zákonom predpísaný 

sľub podaním ruky primátorke mesta, vyslovením slova „Sľubujem“ a podpisom písomného 

textu sľubu. Predseda mestskej volebnej komisie Doc. Ing. Peter Koleda, PhD. každému 

novozvolenému poslancovi odovzdal osvedčenie o zvolení. Týmto krokom začala činnosť nová 

samospráva.  

 

6. Vystúpenie novozvolenej primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej – 

uvedené v plnom znení:  

 

„Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia, vážení prítomní!  

 

Na úvod  mi dovoľte,  všetkým novozvoleným poslancom  čo najsrdečnejšie zablahoželať.  

Dnes na dnešnom ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve zložila sľub nová samospráva mesta 

Banská Štiavnica, primátorka a poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí sme dostali dôveru od 

občanov Banskej Štiavnice v komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnili  29. októbra 2022, 

aby sme vo volebnom období 2022 -  2026 viedli naše mesto. Naši spoluobčania nám vložili 

do rúk dôveru, aby sme spoločne riešili úlohy ďalšieho rozvoja nášho krásneho mesta pre 

spokojnejší život všetkých, ktorí tu žijeme.  

Zložením sľubu začína pôsobiť nová samospráva, ktorá na seba preberá zodpovednosť na 

najbližšie štyri roky za ďalší rozvoj mesta. Občania si zvolili svojich zástupcov a očakávajú od 

nás, že budeme pracovať spoločne v záujme mesta i všetkých jeho obyvateľov. Skôr, ako 

naznačím vo svojom príhovore hlavné ciele samosprávy vo volebnom období 2022 – 2026 

dovoľte mi, čo najúprimnejšie sa poďakovať za prácu v prospech rozvoja mesta všetkým 

poslancom pôsobiacim vo volebnom období 2018 - 2022. 

Hlavným cieľom našej samosprávy bude zabezpečiť ďalší rozvoj mesta a potreby občanov pre 

ich ešte lepší život v Banskej Štiavnici aj keď viem, že nebude to vôbec jednoduché, pretože 

po náročnom období predchádzajúceho volebného obdobia, kedy nás zastihla pandémia 

COVID-19, inflačná kríza, ekonomická kríza, zabezpečenie pomoci odídencom z Ukrajiny  

a energetická kríza, aj nadchádzajúce volebné obdobie bude náročné pre samosprávy miest 

a obcí  z hľadiska energetickej a ekonomickej krízy a ich dopadov na rozpočty miest a obcí. 

Dopad zvýšenia cien na mestský rozpočet a hľadanie riešení ako pomôcť obyvateľom.  Som   

presvedčená, že spoločne sa nám podarí previesť samosprávu týmto ťažkým obdobím. Dôležité 

však bude hľadať spoločné riešenia, čo  si však  vyžaduje vždy kompromis a rešpekt a verím, 

že sa nám to podarí pre spoločný cieľ. K tejto spolupráci Vás všetkých čo najúprimnejšie aj 

verejne vyzývam.  

Som si vedomá, že v Banskej Štiavnici je ešte veľa vecí, ktoré treba riešiť a zlepšovať, ktoré 

trápia nás všetkých, čo tu žijeme. Preto aj v nasledujúcom volebnom období medzi priority 

novej samosprávy bude určite patriť doprava a parkovanie, mládež, školstvo, kultúra a šport, 

riešenie tepelného hospodárstva mesta, zdravotníctvo, revitalizácia sídliska JUH a Drieňová,  
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vybudovanie odstavných plôch pri MŠ Ul. 1. mája, vybudovanie vnútroblokov na sídlisku 

Drieňová, vodovod Banky, vypracovanie projektových dokumentácií odkanalizovania časti 

mesta Štefultov, úprava komunikácií  a  verejných priestranstiev, podpora voľnočasových 

aktivít detí, mládeže a dospelých, pokračovanie rekonštrukcie mestských kúpeľov, príprava 

technickej infraštruktúry a projektovej dokumentácie pre IBV a KBV, príprava projektov pre 

získanie finančných prostriedkov zo štátnych účelových fondov, dotácií, štátneho rozpočtu, 

Európskych štrukturálnych fondov, plánu obnovy a odolnosti - OP Slovensko.    

Naďalej budeme využívať veľký potenciál, ktorý má mesto Banská Štiavnica vo svojej 

jedinečnosti, vo využití lokality UNESCO. Budeme dbať na zachovávanie jedinečných tradícií 

nášho v minulosti svetoznámeho baníckeho mesta. Naďalej budeme zlepšovať podmienky  pre 

sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva, sociálne odkázaných ľudí, seniorov. Medzi 

priority bude určite patriť aj zlepšovanie životného prostredia, a to hlavne budovaním 

oddychových zón, občianskej vybavenosti, humanizácia sídlisk a verejných priestranstiev a 

pokračovanie rekonštrukcie  ďalšej technickej infraštruktúry, zavádzanie nových informačných 

technológií do procesu systému parkovania, poskytovania informácií pre návštevníkov.  

Pred komunálnymi voľbami sme prezentovali volebné programy a aj preto bude mojím cieľom, 

aby sme spoločne dokázali pretaviť ich na spoločné témy a dokázali sa spojiť a nadchnúť pre 

jeden cieľ, a to pohľadať prieniky v týchto volebných programoch a vytvoriť si spoločný 

program štvorročného volebného obdobia s krátkodobými aj dlhodobými zámermi. Zjednotiť 

sa na stratégii ďalšieho rozvoja mesta, pomôcť a riešiť aj problémy, ktoré priamo do 

kompetencií samosprávy nepatria – byť nápomocní pri riešení problematiky zamestnanosti,  

ako aj pri riešení problematiky zdravotníctva. Samospráva musí  riešiť aj otázky a problémy, 

ktoré vyplynú z bežného denného života v meste. O to je táto naša práca náročnejšia. 

 

Práca v samospráve nie je ľahká a stanovenie a plnenie cieľov si vyžaduje najmä finančné 

zdroje, preto okrem vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu samosprávy pre riešenie 

budeme plne využívať a hľadať aj externé zdroje tak zo  štátneho rozpočtu, ako aj z európskych 

štrukturálnych fondov, ako aj zdroje iných investorov z neverejného sektora.  

Našou spoločnou úlohou bude rozhodnúť o prioritách, ale mnohokrát si to bude vyžadovať aj 

kompromisy a určitý konsenzus. V Banskej Štiavnici je ešte veľa vecí, ktoré treba riešiť 

a zlepšovať, ktoré trápia nás všetkých, čo tu žijeme, a preto tieto veci budeme principiálne 

spoločne riešiť. Ja sa chcem poďakovať aj touto cestou za dôveru, ktorú mi dali občania nášho 

mesta a som pripravená ako primátorka spolupracovať pre ďalší rozvoj mesta a zvýšenú kvalitu 

života. Som presvedčená, že naším spoločným cieľom je lepší, dôstojnejší a spokojnejší život 

v našom meste a toto môžeme dokázať len spoločnou prácou v ľudskom porozumení.  

A preto v záujme spoluobčanov Vás všetkých chcem požiadať o spoluprácu a spojenie síl pre 

jednotný cieľ - rozvoj nášho mesta.  

Pre organizačno-administratívne zabezpečenie má banskoštiavnická samospráva dobrých 

a kvalifikovaných zamestnancov Mestského úradu na čele s prednostkou Ing. Ivanou 

Nikolajovou, mestskú políciu a  pracovníkov organizácií a spoločností zriadených mestom. Aj 

z tohto miesta sa im chcem  poďakovať za ich prácu v uplynulom volebnom období a vyjadriť 

presvedčenie, že budú oporou primátorke a novému  mestskému zastupiteľstvu pri 

presadzovaní záujmov rozvoja mesta, že vždy budú voliť citlivý prístup k ľuďom a riešiť 

oprávnené požiadavky našich občanov.  

Na záver mi dovoľte, poďakovať sa aj bývalému zástupcovi primátorky Ing. Mariánovi 

Zimmermannovi za jeho prácu vo volebnom období 2018 – 2022 a ešte raz aj všetkým 

poslancom v predchádzajúcom volebnom období. 
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Novozvoleným poslancom mestského zastupiteľstva prajem veľa úspechov v poslaneckej práci 

a  verím, že spoločným úsilím zabezpečíme úspešné napredovanie Banskej Štiavnice 

a dokážeme ísť za naším spoločným cieľom, ktorým je ďalší rozvoj mesta a ďalšie zlepšovanie 

podmienok pre život v Banskej Štiavnici aj v tomto náročnom období.“  

  

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia MsZ 

 

Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta požiadala prítomných poslancov, aby sa pred 

schválením programu prezentovali. Skonštatovala, že je prítomných všetkých 12 poslancov, 

čím je MsZ uznášaniaschopné. Prečítala program rokovania: 

 Voľba mandátovej a návrhovej komisie  

 Návrh na uznesenie 

 Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského 

zastupiteľstva podľa § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov  

 Návrh na zriadenie mestskej rady a  voľba členov mestskej rady 

 Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva 

 Návrh na voľbu predsedov a podpredsedov komisií MsZ  

 Návrh na poverenie vykonávaním obradov uzavretia manželstva a používaním štátneho 

znaku pri obradoch uzavretia manželstva a vykonávaním občianskych obradov  

 Návrh na voľbu zástupcov mesta do orgánov spoločností 

 Určenie platu primátora mesta 

 Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta  

 Informatívna správa o vymenovaní zástupcu primátorky mesta  

 Správa Nemocnica Banská Štiavnica, a.s. 

 Diskusia 

 Záver 

  

Iné návrhy na zmenu programu neboli.  

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne bez zmien schválilo vyššie uvedený program.   

Hlasovanie:  

Prítomných 12, hlasovalo 12                                                               za 12, proti 0, zdržal sa 0  

 

8. Voľba mandátovej a návrhovej komisie 

 

Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta predložila návrh na voľbu mandátovej a návrhovej 

volebnej komisie, ktorý Mestské zastupiteľstvo bez zmien schválilo a prijalo   

 

Uznesenie č. 1/2022 – ustanovujúce MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A.V o l í 

    1. Mandátovú, volebnú komisiu v zložení: 

        Mgr. Peter Ernek– predseda komisie 

        Ľubomír Barák - člen komisie 

        Mgr. Mikuláš Pál – člen komisie 
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    2. Návrhovú komisiu v zložení: 

        RNDr. Pavel Bačík - predseda komisie 

        JUDr. Dušan Lukačko– člen komisie 

        Štefan Mičura – člen komisie 

 

Hlasovanie:  

Prítomných 12, hlasovalo 12 za 12, proti 0, zdržal sa 0 

 

9. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia MsZ 

 

Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta požiadala RNDr. P. Bačíka, predsedu návrhovej 

komisie, aby prečítal návrh na uznesenie. Tento bol Mestským zastupiteľstvom bez zmien 

prijatý.  

Uznesenie č. 2/2022 – ustanovujúce MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. B e r i e   n a   v e d o m i e 

1. správu predsedu mestskej volebnej komisie o správnosti a výsledku volieb do orgánov 

    samosprávy na funkciu primátora mesta Banskej Štiavnice a poslancov Mestského 

    zastupiteľstva mesta Banská Štiavnica. 

2. vystúpenie novozvoleného primátora mesta Banská Štiavnica 

 

B. K o n š t a t u j e,  ž e 

1. novozvolená primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková zložila zákonom predpísaný sľub 

    primátora mesta 

2. zvolení poslanci mestského zastupiteľstva 

Bačík Pavel, RNDr. 

Barák Ľubomír 

Ernek Peter, Mgr. 

Göndöčová Viera, Mgr. 

Koťová Helena 

Krátky Ján, Ing., Mgr. 

Lukačko Dušan, JUDr. 

Macharik Martin, Mgr. 

Majerská Miroslava 

Mičura Štefan 

Pál Mikuláš, Mgr. 

Pellegrini Lukáš, Mgr. 

     zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva. 

 

C. S ch v a ľ u j e 

     program rokovania ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 

     23. 11. 2022 

 

Hlasovanie:  

Prítomných 12, hlasovalo 12 za 12, proti 0, zdržal sa 0 
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10. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

mestského zastupiteľstva podľa § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení 

neskorších predpisov  

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju a spravodajstvo k bodu podala Mgr. N. 

Babiaková, primátorka mesta, prečítala návrh na poverenie a Mestské zastupiteľstvo bez 

pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 3/2022 – ustanovujúce MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. P o v e r u j e 

     poslanca RNDr. Pavla Bačíka zvolaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva   

     v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia   

     veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

Hlasovanie:  

Prítomných 12, hlasovalo 12 za 12, proti 0, zdržal sa 0 

 

11. Návrh na zriadenie mestskej rady a  voľba členov mestskej rady 

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju a spravodajstvo k bodu podala Mgr. N. 

Babiaková, primátorka mesta, spracovateľkou je Ing. I. Nikolajová, prednostka MsÚ.  

V zmysle zákona č. 369/1990 mestské zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu, ktorá je 

zložená z poslancov, ktorých volí zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Na základe vyššie 

uvedeného, ako aj predošlých skúseností z rokovaní MsR, ako aj pracovného stretnutia 

novozvolených poslancov MsZ k príprave ustanovujúceho MsZ navrhujeme nezriaďovať 

Mestskú radu, ale využívať pracovné rokovania všetkých poslancov MsZ na prípravu rokovaní 

MsZ.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 4/2022 – ustanovujúce MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. N e z r i a ď u j e 

     Mestskú radu pre volebné obdobie 2022- 2026 

 

Hlasovanie:  

Prítomných 12, hlasovalo 12 za 12, proti 0, zdržal sa 0 

 

12. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva 

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju a spravodajstvo k bodu podala Mgr. N. 

Babiaková, primátorka mesta, spracovateľkou je Ing. I. Nikolajová, prednostka MsÚ. 

V zmysle zákona č. 369/1990 môže obecné zastupiteľstvo zriaďovať komisie ako svoje stále 

alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov 

a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje 

zastupiteľstvo.  
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Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 5/2022 – ustanovujúce MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. Z r i a ď u j e   

     1. Komisie: 

         a) Komisiu regionálneho rozvoja a dopravy  

         b) Komisiu ekonomickú a správy majetku  

         c) Komisiu výstavby a životného prostredia  

         d) Komisiu školstva, práce s deťmi, mládežou  

         e) Komisiu športu a kultúry  

         f) Komisiu sociálnu, bytovú a zdravotníctva  

         g) Komisiu pre pamätihodnosti mesta  

         h) Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov       

 v znení ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

Hlasovanie:  

Prítomných 12, hlasovalo 12 za 12, proti 0, zdržal sa 0 

 

13. Návrh na voľbu predsedov a podpredsedov komisií MsZ  

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju a spravodajstvo k bodu podala Mgr. N. 

Babiaková, primátorka mesta, spracovateľkou je Ing. I. Nikolajová, prednostka MsÚ.  

Mestské zastupiteľstvo bez zmien prijalo  

 

Uznesenie č. 6/2022 – ustanovujúce MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. V o l í  

1. predsedu: 

      a) Komisie regionálneho rozvoja a dopravy: Mgr. Martina Macharika 

b) Komisie ekonomickej a správy majetku: RNDr. Pavla Bačíka 

c) Komisie výstavby a životného prostredia: JUDr. Dušana Lukačku 

d) Komisie školstva, práce s deťmi a mládežou: Štefana Mičuru 

e) Komisie športu a kultúry: Ľubomíra Baráka  

f) Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva: Helenu Koťovú 

      g) Komisie pre pamätihodnosti mesta: Mgr. Vieru Göndöčovú 

      h) Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov          

          v znení ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov:  

          Mgr. Petra Erneka  

2. podpredsedu:  

a) Komisie regionálneho rozvoja a dopravy: Mgr. Petra Erneka 

b) Komisie ekonomickej a správy majetku: Mgr. Mikuláša Pála  

      c) Komisie výstavby a životného prostredia: Mgr. Vieru Göndöčovú 

d) Komisie školstva, práce s deťmi a mládežou: Mgr. Ing. Jána Krátkeho 

      e) Komisie športu a kultúry: Mgr. Lukáša Pellegriniho 

      f) Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva: Miroslavu Majerskú 
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B. Primátorka mesta Banská Štiavnica podľa § 13 ods. 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom   

     zriadení v zákonnej lehote pozastavuje výkon uznesenia č. 6/2022-ustanovujúce MsZ zo dňa   

     23. novembra 2022 vo vzťahu časti uznesenia B v znení „Komisiu na ochranu verejného   

     záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 357/2004   

     Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, členovia komisie: RNDr. Pavel Bačík, Mgr. Ing.   

     Krátky“, využijúc týmto sistačné právo, ktoré ako najvyšší orgán mesta má.    

 

Hlasovanie:  

Prítomných 12, hlasovalo 12                 za 12, proti 0, zdržal sa 0 

 

14.  Návrh na poverenie vykonávaním obradov uzavretia manželstva 

a používaním štátneho znaku pri obradoch uzavretia manželstva 

a vykonávaním občianskych obradov  

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju a spravodajstvo k bodu podala Mgr. N. 

Babiaková, primátorka mesta. Spracovateľkou správy je Ing. I. Nikolajová, prednostka MsÚ. 

Návrh na poverenie vykonávaním obradov uzavretia manželstva a používaním štátneho znaku 

pri obradoch uzavretia manželstva a vykonávaním občianskych obradov. 

Z dôvodu potreby zabezpečovania úloh na úseku občianskych obradov a obradov uzavretia 

manželstva je potrebné, aby mestské zastupiteľstvo poverilo vykonávaním obradov uzavretia 

manželstva okrem primátorky (ktorej to vyplýva zo zákona č. 154/1991 Z. z. a Zákona o rodine 

č. 36/2005 a o zmene a doplnení niektorých zákonov Z. z. § 4, odst. 1) ďalších poslancov 

mestského zastupiteľstva. 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

  

Uznesenie č. 7/2022 – ustanovujúce MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo  

A. S ch v a ľ u j e  

1. v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine poverenie na vykonávanie obradov 

uzavretia manželstva a používanie štátneho znaku pri obradoch uzavretia manželstva pre 

toto volebné obdobie Mgr. Nadeždu Babiakovú, primátorku mesta, ktorej uvedené vyplýva 

priamo zo zákona a poslancov MsZ:  Ľubomíra Baráka, Mgr. Petra Erneka, Mgr. Mikuláša 

Pála, JUDr. Dušana Lukačku, Mgr. Lukáša Pellegriniho, Mgr. Martina Macharika 

 

2. poverenie na vykonávanie občianskych obradov pre toto volebné obdobie: Ing. Ivanu 

Nikolajovú, prednostku MsÚ  

 

Hlasovanie:  

Prítomných 12, hlasovalo 12 za 12, proti 0, zdržal sa 0 

 

15. Návrh na voľbu zástupcov mesta do orgánov spoločností 

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju a spravodajstvo k bodu podala Mgr. N. 

Babiaková, primátorka mesta. Spracovateľkou je Ing. I. Nikolajová, prednostka MsÚ.    

Mesto Banská Štiavnica je zriaďovateľom  mestských spoločností, do orgánov ktorých Mestské 

zastupiteľstvo deleguje zástupcov zo strany mesta, ktorých volí z radov poslancov.  
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Pretože v novom volebnom období zanikli niektoré poslanecké mandáty, je potrebné do 

orgánov spoločností delegovať nových členov. 

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo     

 

Uznesenie č. 8/2022 – ustanovujúce MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm.1) zákona NR SR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

A. O d v o l á v a  

1. JUDr. Gejzu Volfa, bývalého poslanca MsZ,  z  členstva v dozornej rade spoločnosti 

Bytová správa, s. r. o.,  

2. Ing. Mariana Zimmermanna, bývalého poslanca MsZ z členstva v dozornej rade 

spoločnosti Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s.r.o.  

3. Ing. Mariana Zimmermanna, bývalého poslanca MsZ z členstva v dozornej rade 

spoločnosti Nemocnica Banská Štiavnica, a. s., 

4. Ing. Mariana Zimmermanna, bývalého poslanca MsZ z členstva v predstavenstve 

spoločnosti Joergesov dom, a. s. 

5. Ing,. Jána Čamaja bývalého poslanca MsZ z členstva v dozornej spoločnosti Joergesov 

dom, a. s. 

 

B. V o l í      

1. Mgr. Lukáša Pellegriniho, poslanca MsZ za člena dozornej rady spoločnosti, Bytová 

správa, s. r. o.,   

2. RNDr. Pavla Bačíka poslanca MsZ za člena dozornej rady spoločnosti Mestské lesy 

Banská Štiavnica, spol. s.r.o.  

3. Miroslavu Majerskú, poslankyňu MsZ za členku dozornej rady spoločnosti 

Nemocnica Banská Štiavnica, a. s., 

4. Mgr. Ing. Jána Krátkeho, poslanca MsZ za člena predstavenstva spoločnosti Joergesov 

dom, a.s. 

5. Mgr. Petra Erneka, poslanca MsZ za člena dozornej rady spoločnosti Joergesov dom,  

a. s. 

 

Hlasovanie:  

Prítomných 12, hlasovalo 12 za 11, proti 0, zdržal sa 1 

 

16. Určenie platu primátora mesta 

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Ing. I. Nikolajová, prednostka MsÚ, 

spracovateľkou správy je PhDr. K. Harvanová, odd. organizačné, VSaSV.   

Diskusia:  

Mgr. P. Ernek – navrhol zvýšenie platu o 10 %.  

RNDr. P. Bačík - konštatoval, že k takejto dohode došlo na pracovnom rokovaní, pán Mgr. P. 

Ernek to navrhol. 

Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne prijalo  

 

Uznesenie č. 9/2022 – ustanovujúce MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo 
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A.  U r č u j e  

podľa § 11 ods. 4, písm. i) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov plat primátorky mesta Banskej Štiavnice v zmysle Zákona NR SR č. 253/1994 Z. 

z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov vo výške 3149,- €, zvýšený o 10 %, t. j. 3464,-  €. 

 

Hlasovanie:  

Prítomných 12, hlasovalo 12 za 12, proti 0, zdržal sa 0 

 

17. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta  

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Ing. I. Nikolajová, prednostka MsÚ, 

spracovateľkou je PhDr. K. Harvanová, odd. organizačné, VS a SV.  

Mestské zastupiteľstvo bez pripomienok prijalo  

 

Uznesenie č. 10/2022 – ustanovujúce MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A.  S c h v a ľ u j e  

v zmysle § 2 Zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, náhradu platu 

za nevyčerpanú dovolenku za rok 2021 v celkovej výmere 20 dní. 

 

Hlasovanie:  

Prítomných 12, hlasovalo 12 za 9, proti 2, zdržal sa 1 

 

18. Informatívna správa o vymenovaní zástupcu primátorky mesta  

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju Mgr. N. Babiaková, primátorka mesta, 

spracovateľkou správy je Ing. I. Nikolajová, prednostka MsÚ.  

Primátorka mesta sa rozhodla vymenovať do funkcie zástupcu primátorky mesta pána poslanca 

Mgr. P. Erneka na plný úväzok od 1. 12. 2022. 

Diskusia:  

Mgr. M. Macharik - doteraz poslanci túto informáciu nemali, rešpektuje to, drží mu palce, 

nech sa mu darí. Spýtal sa na ten plný úväzok, či to bude zvládať popri svojich podnikateľských 

povinnostiach, či by nebolo rozumnejšie ísť prvého pol roka na polovičný úväzok a potom sa 

uvidí? 

Mgr. P. Ernek - toto nie je funkcia navždy, ani na štyri, ani na jeden rok. Vždy môžu jeho 

prácu posúdiť. Popri podnikaní je to náročné, ale bude sa snažiť tieto aktivity zladiť.  

Ľ. Barák - je za to, aby bol zástupca na plný úväzok hneď. Mal by si svoju prácu robiť tak, aby 

si naplnil nielen dôveru pani primátorky, ale aby to bolo na prospech tohto mesta. Podniká, je 

dôležité, aby ten čas trávil na úrade, ako to pred chvíľou demonštroval.  

JUDr. D. Lukačko – pripojil sa k poslancovi Ľ. Barákovi, ide o to, aby zastupiteľnosť tu 

existovala.  

Mgr. M. Pál – praje si, aby zástupca v tejto funkcii nie len vydržal, ale fungoval na 100%  

a dúfa, že bude mať do nástupu na post zástupcu primátora vo svojich firmách všetko 

vysporiadané.  
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Mgr. N. Babiaková - to je podmienka zo zákona. Sme s tým uzrozumení a verí, že sa nám bude 

dariť. Čaká nás veľa ťažkej roboty.  

H. Koťová – povedala, že pozná Mgr. P. Erneka viac rokov, teší sa na spoluprácu, Drieňová je 

veľké sídlisko, veľa krát telefonuje, bude rada, keď budú veci spoločne riešiť.  

Mestské zastupiteľstvo prijalo  

 

Uznesenie č. 11/2022 – ustanovujúce MsZ 

 

Mestské zastupiteľstvo 

A. B e r i e     n a   v e d o m i e  

Informatívnu správu o vymenovaní zástupcu primátorky mesta Mgr. Petra Erneka,   

poslanca MsZ v termíne od 01.12.2022.   

      

Hlasovanie:  

Prítomných 12, hlasovalo 12 za 11, proti 0, zdržal sa 1 

 

19. Nemocnica Banská Štiavnica, a. s. – uplatnenie predkupného práva 

 

Písomná správa tvorí prílohu zápisnice. Predložila ju a spravodajstvo k bodu podala Mgr. N. 

Babiaková, primátorka mesta, spracovateľkami sú: JUDr. E. Jaďuďová a O. Nigríniová, 

odd. právne a správy majetku.  

Mgr. N. Babiaková - hovoríme o majetku, nie zdravotnej starostlivosti. Súčasná spoločnosť, 

ktorá má majetok, je vlastníkom majoritných akcií, ponúka ich s tým, že novým majoritným 

vlastníkom by mala byť spoločnosť AGEL SK, ktorá od Sveta zdravia preberá aj zdravotnú 

starostlivosť.  

Diskusia:  

Ľ. Barák - boli rokovania, je to ťažká téma. Mesto tým, že má ponúknutých 66 % akcií, môže 

sa stať znova väčšinovým akcionárom budovy, nie výkonu zdravotnej starostlivosti. Ide 

o budovu, ktorú pred niekoľkými rokmi Mesto vložilo do akcií, z jeho pohľadu to vtedy bolo 

dobré rozhodnutie. Je teraz za kúpu, lebo sa znovu môžeme stať vlastníkmi, ktorí budú 

rozhodovať o budove, pokiaľ má niekto záujem seriózne vykonávať zdravotnú starostlivosť, 

bude sa s nami vedieť dohodnúť. V minulosti sa tam nemohli tvoriť finančné prostriedky na to, 

aby sa mohla budova opravovať v takom rozsahu, ako by sme si želali. Nájom za podmienok 

aké boli, bol nepostačujúci. Vykonávateľ zdravotnej starostlivosti platil úhradu nákladov (na 

energie) a čiastočne opravy. Reálne by to ale malo fungovať tak, že vykonávateľ zdravotnej 

starostlivosti bude platiť nájom akciovej spoločnosti. Tak veľkú budovu s parkovacími 

miestami už nebudeme mať šancu nikdy kúpiť. Ak to kúpi AGEL SK, dúfa, že budú dobrým 

správcom. Podľa neho, ak nechce ísť spoločník do nájmu, tak potom mal ísť aspoň do 100% 

kúpy akcií. Lebo Mesto s 34 % veľa nespraví. 

JUDr. D. Lukačko - systém, ktorý doteraz fungoval, nebol vhodný, to vieme všetci. AGEL SK  

neprišiel na rokovanie ohľadom nájmu, aj s predkupným právom podľa stanov (30 dní a nie 

60),  my sme nevyužili 30 dní a AGEL SK to môže napadnúť. Mrzí ho, že sa to rieši na poslednú 

chvíľu, takýmto spôsobom. AGEL SK neprijíma žiadny nájom a pritom ani nevie, aké by v ňom 

boli podmienky. Podľa neho darmo chceme, k predaju ani nedôjde.  

H. Koťová - chce povedať za seba a občanov, ktorí sú približne v jej veku, že majú záujem 

o lekárov, ambulancie. Aspoň základné veci nech fungujú. AGEL SK je taký hráč u nás aj 

v Čechách, že neviem, či by sme to my zvládli. Je za to, aby si Mesto nechalo 34 % a bude  
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môcť to ešte čiastočne ovplyvňovať, a AGEL SK nech to odkúpi. Lebo ak to oni nevezmú, 

ostanú len ambulancie všeobecných lekárov. Zdravotná starostlivosť tu nebude.  

JUDr. D. Lukačko - všetci sa tešia zdravotnej starostlivosti. Rozprávajme sa ale o budove. 

A to nevieme ako bude ďalej, aj v rámci vládneho úsporného programu.  

Ľ. Barák – AGEL SK môže starostlivosť vykonávať a mohol sa spýtať na podmienky nájmu, 

ale to sa nestalo. Nájom nechceli, ale vo Zvolene aj v Žiari nad Hronom ho majú.  

Mgr. Ing. J. Krátky – chce, aby vedeli aj občania, že poslanci MsZ sa téme venovali už 2x na 

pracovných stretnutiach.  

Sú dva varianty: 1) odpredať 66 % AGELU SK, tiež nevie, aká bude situácia so zdravotnou 

starostlivosťou. Čo bude o 4 – 5 rokov ? Ostane im investičná budova, ktorú budú chcieť 

rozpredať, možno po blokoch, pavilónoch.  

2) Budovu by kúpilo Mesto s tým, že časť by  mohli ďalej predať, časť si nechať. Je to vec 

ďalších rokovaní. Finančne je ale kúpa veľmi drahá, pre  rozpočet mesta zaťažujúca.  

Čo sa týka predkupného práva, podľa neho je 30 dní v zmysle stanov, takže momentálne sa už 

bude o tom asi zbytočne rokovať.  

Ľ. Barák – na minulom MsZ bol návrh 60 dní, tak bolo treba vtedy povedať, že lehota je 30 

dní. Zatiaľ nikto nepovedal, že teraz hlasovať nemôžu.   

Mgr. P. Ernek - nebude hlasovať za využitie predkupného práva. Čo sa týka ponechania 34 

%, tak nebudú do toho môcť reálne hovoriť nič. Nebude ich nikto počúvať. Ak v tej budove ale 

nebudú výkony, je nám budova na nič. Lebo ak sa to ide dať do prenájmu AGELU SK,  nemusia  

nájom využívať roky a keď sa raz rozhodnú odísť, čo potom? Čo bude mesto s budovou robiť? 

Bol by za odpredanie aj tých 34 %,  čo Mesto má. Mesto už o budovu prišlo, dnes by sa to už 

v zmysle zákona možno nedalo ani urobiť tak ako to bolo spravené. Pretože získali miliónový 

majetok za 30 % a teraz ho chcú predávať za 64 %.  

Š. Mičura - je rád, že už tu nie sú tie časy, kedy sa podsúva, ovplyvňuje,  kto má ako hlasovať. 

Nevie, či sa vôbec občania v tomto vyznajú. Je tu veľa alternatív a ak sa človek zamyslí nad 

tým, čo všetko musí mesto robiť, tak vie, že predajná cena je nereálna. Mesto na to nemá. Nemá 

podľa neho ani na to, aby riadilo budovu, v budúcnosti riešilo jej využitie a podobne. Poslanec 

Ľ. Barák má pravdu, že za také peniaze už nebude nikdy šanca kúpiť takú nehnuteľnosť, ale ak 

chce byť zodpovedný hospodár, tú budovu by Mesto nemalo kupovať. Naopak, malo by predať 

aj tých 34 %. 

Mgr. Ing. J. Krátky - mali mať právne analýzy, stavebné analýzy a tak ďalej a to nemali.  

Novozvolení poslanci nemajú šancu tomu do hĺbky porozumieť pre krátkosť času. Boli len na 

pracovnom stretnutí. Takže sa zdrží hlasovania, nebude ani za, ani proti.  

RNDr. P. Bačík - máme kúpiť niečo, čo sme dali zadarmo? AGEL SK sa bude správať 

v zmysle biznisu, tá budova je socialistický projekt s veľkým odbytom energií, nevie si 

predstaviť využitie tejto budovy ani na iné účely. Dnes sa stavia jednoduchšie, ekonomickejšie, 

aj vzhľadom na krízu v energiách. Je proti uplatneniu si predkupného práva. Okrem toho nejde 

len o budovu, ale aj o pozemky, tak ešte môžeme týmto spôsobom uvažovať, že by len pozemky 

prešli do majetku mesta – aj vzhľadom na priľahlé parkoviská.  

Mgr. N. Babiaková - keď sa hlasovalo prvý krát, vtedy sa dávalo 66 %. Mestu ostala minorita, 

založil sa kapitálový fond, kde bol rozdiel z hodnoty budovy a akciami, ktoré neboli vložené. 

Čo sa týka kúpy, je otázne, či by sa niečo predalo, alebo si mesto vzalo úver. Čo sa týka počtu 

dní, Svet zdravia akceptoval uznesenie so 60 dňami. Svet zdravia, ktorý je majiteľ vo 

väčšinovom podiele na majetku, je zhodou okolností aj prevádzkovateľom, mimo súkromných 

lekárov v budove. Svet zdravia dal mestu predkupné právo s tým, že v prípade kúpy 66 % 

kmeňových akcií odpredá AGELU SK aj zdravotnú starostlivosť. Dnes nevieme, aká bude 

situáciu v rámci šetrenia v zdravotníctve. Nemusíme nič získať, ale ani nič stratiť. 66 % akcií  
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nemáme ani teraz, a je rozdiel porovnávať Banskú Štiavnicu so Žiarom nad Hronom, alebo 

Zvolenom. V Banskej Štiavnici sú vlastníci, v prípade Zvolena a Žiaru nad Hronom bola ale 

iná situácia, tam boli v podnájme, kde budovy sú majetkom VÚC. Tiež tam bola kedysi snaha 

odpredať majetok, ale neprešlo to. Rokovania s AGELOM SK prebehli, my sa snažíme udržať 

poskytovanie služieb v čo najširšej väzbe. Samozrejme nevieme, ako to bude o rok, o dva, aký 

bude rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti? Dohodli sme sa, že budú akceptovať našu 

požiadavku o rozšírenie zdravotnej služby o odborné služby. Je ale otázka, či budú mať 

k dispozícii takých lekárov? Chceme ORL ambulanciu, diabetologickú ambulanciu, aspoň pár 

dní v týždni, taktiež ortopédiu. Je to ale záležitosť, či budú mať lekárov? Taktiež sa rokovalo 

o rozšírení lôžok ODCH, ako aj zriadení lôžok pre interných stabilizovaných pacientov. 

Situácia je v súčasnosti veľmi zložitá, takže sa uvidí, ako to bude ďalej.  

Mestské zastupiteľstvo nepredložilo doplňujúci, ani pozmeňujúci návrh na uznesenie 

a predložený návrh na uznesenie nebol schválený.   

 

Mestské zastupiteľstvo k bodu neprijalo uznesenie. 

Hlasovanie:  

Prítomných 12, hlasovalo 12 za 1, proti 2, zdržal sa 9 

Za: Ľ. Barák 

Proti: RNDr. P. Bačík, Š. Mičura 

Zdržal sa: Mgr. P. Ernek, Mgr. V. Göndöčová, H. Koťová, Mgr. Ing. J. Krátky, JUDr. D. 

Lukačko, Mgr. M. Macharik, M. Majerská, Mgr. M. Pál, Mgr. L. Pellegrini  

 

20. Záver 

 

Mgr. N. Babiaková skonštatovala, že dnes nová samospráva zložila zákonom stanovený sľub 

a konštituovali sa orgány samosprávy. Začína prvý rok štvorročného volebného obdobia 

a verí, že spoločnými silami sa podarí naplniť očakávania v prospech rozvoja mesta Banská 

Štiavnica a jeho obyvateľov.  

Poďakovala prítomným za účasť a zaželala pekný zvyšok dňa.  

 

Celý priebeh rokovania je zaznamenaný zvukovou nahrávkou. 

Zápisnica prečítaná a na znak súhlasu podpísaná.    

 

 

 

 

            Ing. Ivana Nikolajová                                        Mgr. Nadežda Babiaková 

                prednostka MsÚ        primátorka mesta 

 

 

o v e r o v a t e l i a : 

 

 

I. Overovateľ:                                                II. overovateľ:  

               Mgr. Lukáš Pellegrini   Helena Koťová 

 

Zápisnicu spracovala:  

Eva Turányiová  



Na rokovaní bolo prítomných 12 poslancov MsZ, t. j. 100 % účasť  
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1. Bačík Pavel, RNDr. I I I I I I I I

2. Barák Ľubomír I I I I I I I I

3. Ernek Peter, Mgr.  I I I I I I I I

4. Göndöčová Viera, Mgr. I I I I I I I I

5. Koťová Helena I I I I I I I I

6. Krátky Martin, Ing. Mgr. I I I I I I I I

7. Lukačko Dušan, JUDr.  I I I I I I I I

8. Macharik Martin, Mgr. I I I I I I I I

9. Majerská Miroslava I I I I I I I I

10. Mičura Štefan I I I I I I I I

11. Pál Mikuláš, Mgr. I I I I I I I I

12. Pellegrini Lukáš, Mgr. I I I I I I I I

12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 11 0 1 0

Počet prítomných: 12 12 12

8/2022 ust. 

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 23. 11. 2022

1/2022 ust. 2/2022 ust. 3/2022 ust. 4/2022 ust. 5/2022 ust. 6/2022 ust. 7/2022 ust. 

12 12 12 1212
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1. Bačík Pavel, RNDr. I I I

2. Barák Ľubomír I I I

3. Ernek Peter, Mgr.  I I I

4. Göndöčová Viera, Mgr. I I I

5. Koťová Helena I I I

6. Krátky Martin, Ing. Mgr. I I I

7. Lukačko Dušan, JUDr.  I I I

8. Macharik Martin, Mgr. I I I

9. Majerská Miroslava I I I

10. Mičura Štefan I I I

11. Pál Mikuláš, Mgr. I I I

12. Pellegrini Lukáš, Mgr. I I I

12 0 0 0 9 2 1 0 11 0 1 0

Počet prítomných:

9/2022 ust. 10/2022 ust. 11/2022 ust. 

12 12 12

Mestské zastupiteľstvo konané dňa: 23. 11. 2022


