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ZÁPISNICA 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE CESTOVNÉHO RUCHU A KULTÚRY,  

 KONANÉHO DŇA 15. 4. 2015 
 

 

 

Dňa 15. 4. 2015 zasadala Komisia cestovného ruchu a kultúry v miestnej časti Počúvadlianske 

Jazero, s členmi prítomnými podľa prezenčnej listiny.  

      Zasadnutie otvoril, prítomných privítal a s programom ich oboznámil predseda komisie Mgr. 

Mikuláš Pál. Zasadnutia sa zúčastnili aj Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ, Mgr. Vladimír 

Kratoš, náčelník MsPo, Peter Heiler, riaditeľ Technický služieb, m. p. a vlastníci prevádzok a členovia 

OZ Sitnianski rytieri z miestnej časti Počúvadlianske Jazero. 

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o určení názvov ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní 

stavieb v meste Banská Štiavnica, v katastrálnom území Banská Štiavnica a Banky 

3. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica – ÚPN mesta Banská Štiavnica – Zmeny a doplnky č. 4, 

ktorým sa mení o dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica 

4. Kronika mesta za rok 2014 

5. Riešenie problémov miestnej časti Počúvadlianske Jazero 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

k bodu 1 

         Predseda komisie Mgr. Mikuláš Pál začal zasadnutie a oboznámil prítomných  s programom, 

ktorý bol odsúhlasený.  

 

k bodu 2 

       O návrhu VZN informovala prednostka MsÚ Ing. Ivana Ondrejmišková. 

 

 

Uznesenie č. 6/2015 
 

KCRaK odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

A. s c h v á l i ť 

návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o určení názvov ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní 

stavieb v meste Banská Štiavnica, v katastrálnom území Banská Štiavnica a Banky 

 

k bodu č. 3 

 Informáciu o návrhu VZN podala prítomným Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ. 

 

Uznesenie č. 7/2015 

 

KCRaK odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

A. s c h v á l i ť 

návrh VZN Mesta Banská Štiavnica – ÚPN mesta Banská Štiavnica – Zmeny a doplnky č. 4, 

ktorým sa mení o dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta Banská Štiavnica 

 

k bodu č. 4 

 Z dôvodu neprítomnosti kronikárky mesta Mgr. Tatiany Protopopovej, informáciu o Kronike 

mesta za rok 2014 podal predseda komisie Mgr. Mikuláš Pál. Upozornil na niekoľko nezrovnalostí 

niektorých názvov alebo mien v kronike, ktoré odporučil opraviť. Ing. Ondrejmišková upozornila, že 
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komisii bude predložená aj Kronika mesta za rok 1998, pretože tento rok nebol z objektívnych 

dôvodov v tom čase spracovaný a bude spracovaný až v tomto roku Mgr. T. Protopopovou. 

 

Uznesenie č. 8/2015 
 

KCRaK odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

A. s c h v á l i ť  

Kroniku mesta za rok 2014 po odstránení nezrovnalostí v názvoch organizácií a menách 

osôb 

 

k bodu č. 5 

 Prítomných v miestnej časti Počúvadlianske Jazero privítala p. Ľudmila Blašková, členka OZ 

Sitnianski rytieri. Následne sa predniesli problémy, ktoré najviac trápia túto miestnu časť, a to 

kanalizácia, parkovanie, dostupnosť, vybudovanie chodníka a odpadové hospodárstvo. 

 

Diskusia: 

Kanalizácia: 

Ing. Ondrejmišková – problém kanalizácie v tejto miestnej časti je dlhodobý. Podľa zákona je každý 

vlastník nehnuteľnosti povinný zabezpečiť nakladanie s odpadovými vodami. Na vybudovanie ČOV 

v tejto miestnej časti je potrebné získať finančné prostriedky.  

p. Blašková – podľa ÚP by na Počúvadlianskom Jazere mali byť 3 ČOV. Prevádzky sa musia 

dohodnúť, ako tento problém vyriešiť. My si plánujeme vybudovať vlastnú ČOV. 

p. Prokeš – problém nie je len s prevádzkami, ale aj s chatármi. Všetky odpadové vody zo súkromných 

chát tečú do Klastavského potoka, kvôli nefunkčnému septiku. Buď sa chatári pripoja k ČOV alebo si 

tento problém budú musieť vyriešiť sami.  

p. Spodniak – má aj miestna časť Počúvadlianske Jazero svojho poslanca? Ako chatári získajú 

informácie o tom, že je tu takýto problém a musí sa riešiť? Bolo by vhodné zvolať stretnutie 

s vlastníkmi súkromných chát a informovať ich o situácii.  

Dostupnosť: 

p. Prokeš – po zrušení autobusových spojov sa sem turisti nemajú ako dostať, iba autom, autobusy sem 

cez víkend vôbec nechodia 

Ing. Ondrejmišková – autobusové spojenie na Počúvadlianske Jazero nie je problém cez SAD Zvolen 

objednať. Mesto však musí uhrádzať náklady za tieto spoje. Autobusové spojenie sa zrušilo, pretože 

nebolo rentabilné.  

p. Prokeš – aspoň v lete cez víkend by mohli chodiť spoje 

p. Blašková – stálo by za úvahu dohodnúť sa s riaditeľom ZŠ na Štiavnických Baniach, či by  cez leto 

neposkytol autobus, ktorý by premával z Banskej Štiavnice na Počúvadlo a naspäť. Tejto doprave by 

sa urobila aj propagácia, aby ju ľudia využili. 

p. Ernek – mohol by premávať malý autobus alebo vláčik, Mesto by na dopravu prispelo. Bola by to 

spolupráca s podnikateľmi.  

Ing. Ondrejmišková – na valnom zhromaždení OOCR by sa tento nápad mohol prerokovať a zistiť, či 

by podnikatelia nemali o túto aktivitu záujem 

Vybudovanie chodníka popri jazere, k chatkám. V súčasnosti je chodiť po ceste nebezpečné hlavne 

pre deti. 

Ing. Ondrejmišková – Mesto nemôže vybudovať chodník popri ceste, pretože pozemky nie sú vo 

vlastníctve Mesta Banská Štiavnica. Jedným z riešení by mohlo byť aj prekrytie rigolu. Problém by sa 

mohol vyriešiť v spolupráci s BBSK a Regionálnou správou ciest. 

Parkovanie: 

p. Prokeš – parkovacie miesta by sa mohli vytvoriť tak, že by sa prekryl jarok 

Ing. Ondrejmišková – navrhli sme zámenu pozemkov futbalového ihriska za „školou v prírode“. 

Rokujeme s BBSK, ale momentálne sa mení majiteľ „školy v prírode“, takže je pravdepodobné, že 

táto zámena sa neuskutoční v tejto LTS.  

Mgr. Kratoš – vytvorením tohto parkoviska by sa odstránilo parkovanie pri jazere 

Mgr. Pál – aká by bola kapacita tohto parkoviska? 
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Mgr. Kratoš – asi 200 áut. Ak sa však rozumne odstavia autá, popri jazere by sa dalo prejsť. Pomohlo 

by aj vyčistenie priestoru pri Konvalinke, na ktorom by sa mohlo parkovať. Vhodná by bola aj 

parkovacia služba, ktorá bude usmerňovať vodičov na parkovacie plochy. Parkovacia služba by sa 

zabezpečila prostredníctvom ÚPSVaR. 

p. Spodniak – čo sa týka parkoviska oproti jazeru – nemohla by sa osadiť tabuľa „Zákaz vjazdu“, tak 

kde sa začína turistický chodník na Sitno? Parkujú tam autá a nedá sa tam dostať. Keby bola potrebná, 

napr. záchranka, nedostane sa tam. Alebo tam osadiť rampu. 

Mgr. Kratoš – najjednoduchším riešením by bolo osadenie rampy pri kontajneroch. Je to neurčená 

plocha, preto sa tam parkuje hocijako.  

Odpadové hospodárstvo: 

p. Spodniak – kontajnery sú ako smetisko 

p. Blašková – mali by sa nejako zakryť, lebo turisti prichádzajú rovno ku kontajnerom 

p. Heiler – cez leto sú tieto kontajnery stále plné, vyvážame ich na zavolanie 

p. Spodniak – do týchto kontajnerov vysýpajú ľudia odpad aj z okolitých obcí. Možno by boli vhodné 

nádoby na separovaný zber. 

Ing. Ondrejmišková – veľkokapacitné kontajnery (VKK) sú pre chaty. Podnikatelia by mali svoje 

nádoby na odpad. 

p. Spodniak – mala by sa spísať petícia proti „smeťovej turistike“ 

p. Heiler – do niektorých lokalít v tejto miestnej časti sa nedá dostať. Keby tam neboli umiestnené 

VKK, všetci by museli byť svoje vlastné nádoby na odpad. 

p. Blašková – navrhujem umiestniť 3 nádoby na separovaný zber a 1 na ZKO do časti pod amfiteátrom  

Ing. Ondrejmišková – Technické služby, m. p. môžu poskytnúť len nádoby na separovaný zber. 

Nádoby na ZKO si vlastníci musia zakúpiť. 

p. Spodniak – nádoby by však nemali byť na parkovisku 

Ing. Ondrejmišková – kde by ste chceli kontajnery premiestniť? 

p. Heiler – nádoby na separovaný zber dovezieme.  

Mgr. Kratoš – spodný kontajner je určený pre chatárov od „spodnej zákruty“, časť pod amfiteátrom 

má kontajner na parkovisku. Kontajnery by nemali byť na viditeľnom mieste.  

p. Spodniak – tieto VKK sú deravé, chodia tam mačky, líšky, šíri sa odtiaľ neznesiteľný zápach. Je tu 

aj málo verejných WC, v lete je turistický chodník na Sitno znečistený. Nemohlo by sa na parkovisko 

umiestniť chemické WC? 

p. Ernek – nesúhlasím s bezplatným WC 

Ing. Ondrejmišková – bolo by dobré, keby ste sa medzi sebou dohodli, ako by ste chceli, aby sme túto 

situáciu vyriešili... 

p. Spodniak – súhlasím so 3 nádobami na separovaný zber 

Mgr. Kratoš – vytvorte v časti pod amfiteátrom miesto, kde sa tieto nádoby umiestnia 

Ing. Ondrejmišková – Technické služby, m. p. prídu budúci týždeň a zistia, kde by bolo najvhodnejšie 

miesto na ich umiestnenie, aby sa tam stihli osadiť ešte pred sezónou 

p. Heiler – pôjdeme sa tam pozrieť a navrhneme rozmiestnenie nádob na odpad 

p. Blašková – ako je to s upratovaním po psoch? 

p. Heiler – hádže sa to do nádob ZKO 

Mgr. Pál – bolo by možné umiestniť na jazere informačné tabule, aby si ľudia po svojich psoch 

upratovali? 

Mgr. Kratoš – takéto tabule môžeme osadiť 

 

Uznesenie č. 9/2015 
 

KCRaK odporúča MsÚ 

A. r o k o v a ť 

1. s riaditeľom ZŠ M. Hella, Štiavnické Bane ohľadom zabezpečenia autobusovej 

dopravy medzi Banskou Štiavnicou a Počúvadlianskym Jazerom v mesiacoch júl – 

august 2015 

2. zistiť vlastníctvo pozemkov v okolí miestnej komunikácie na Počúvadlianskom Jazere 

a navrhnúť riešenia vybudovania chodníka popri jazere až k chatkám 
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3. navrhnúť rozmiestnenie nádob na odpad v časti pod amfiteátrom ešte pred začatím 

LTS 

 

 

Na záver predseda komisie Mgr. Mikuláš Pál poďakoval prítomným za účasť na  zasadnutí 

komisie a ukončil jej zasadnutie. 

 

 

 

V Banskej Štiavnici, dňa 15. 4. 2015 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Henrieta Godová         

 

                                               

     

 

               Mgr. Mikuláš Pál, v. r.  

              predseda komisie 


