
Interpelácie a dopyty poslancov z MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 22. 06. 2022  v zasadacej miestnosti radnice 

 

 

JUDr. Dušan Lukačko: 

 požiadal o vyčistenie mreží na uliciach Ľ. Štúra a ul. Slovanská.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – mám informáciu, že všetky mreže sú vyčistené. 

 Ing. Ján Hlinka – mreže boli vyčistené Technickými službami m. p. Banská 

Štiavnica. 

 

 požiadal o neparkovanie áut (požiadavka na H. Koťovú) v križovatke pri vstupe do 

SOŠL, smerom na strelnicu.  

 PhDr. Peter Šemoda – Mestská polícia parkovanie áut v uvedenej časti preverí a vec 

bude riešiť.  

 

 podujatie na Trojici – dopravný chaos, prekrytá tabuľa zákaz vjazdu do Botanickej 

záhrady. 

 JUDr. Gejza Volf- ak sa jedná o dopravný chaos na Námestí sv. Trojice, nespadá to 

pod jurisdikciu Technických služieb. DZ - zákaz vjazdu do Botanickej záhrady TS 

neprekrývali. 

 

 otázka: kedy sa bude robiť cesta na ul. SNP ? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – je to v rozpočte, čakáme na VO, do konca augusta by  

mohlo byť VO.  

 

 upozornil na zlý stav budovy bývalého učilišťa na Ulici budovateľská. Majiteľom 

nehnuteľnosti je BBSK. 

 Mgr. Nadežda Babiaková – budeme kontaktovať BBSK. 

 

 upozornil na neprehľadnú dopravnú situáciu smerom zo železničnej stanice 

(odbočovací kruh do Billy), opäť v kompetencii BBSK. 

 Mgr. Nadežda Babiaková – máme viaceré dopravné problémy, ktoré potrebujeme 

riešiť. Jednak autobusy, dopravné problémy je záležitosť Slovenskej správy ciest 

a RSC. Ďalej zrušenie parkovania na ul. Akademickej. Je potrebné to riešiť, budeme 

o tom rokovať.  

 

 

Helena Koťová: 

 na ulici Učiteľská je v zlom stave chodník.  

 Ing. Ján Hlinka -   chodník je zahrnutý  v pláne úprav miestnych komunikácií pre rok 

2023. 

 

 v zlom stave je aj prístupový chodník od cesty, na ulici Energetikov.  

 Ing. Ján Hlinka - chodník je zahrnutý  v pláne úprav miestnych komunikácií pre rok 

2023. 

 

 je potrebné dorobiť „žlté čiary“ na komunikácie, kvôli parkovaniu  

 Ing. Ján Hlinka – žlté čiary boli obnovené Technickými službami m .p. Banská 

Štiavnica v 28týždni. 

 



 starším ľuďom chýba mestský rozhlas. Bolo by vhodné uviesť v Mestských novinách 

vyjadrenie k mestskému rozhlasu, lebo ľudia sa na to pýtajú.  

 Ing. Rastislav Marko  - informáciu uvedieme v niektorom z budúcich čísiel ŠN. Ako 

sme už opakovane uviedli, rozhlas neplánujeme rozširovať, práve naopak z dôvodu 

prevádzkových nákladov a dlhodobej nestability postupne utlmovať. V tomto roku 

sme pridali ďalšiu formu komunikácie s občanom, ktorou je aplikácia, ktorú 

odporúčame stiahnuť obyvateľom všetkých vekových kategórií. 

 

 

Ľubomír Barák: 

 opýtal sa, prečo sa z rokovania zastupiteľstva stiahli body k dani za ubytovanie 

a vstupu motorových vozidiel do centra mesta. Kedy bude materiál opätovne 

zaradený do zastupiteľstva ?  

 Mgr. Nadežda Babiaková – daň za ubytovanie pôjde to do Mestského zastupiteľstva 

v auguste.  

 

 zaujímal sa o spoplatnenie turistického vláčika. Považuje sumu za prevádzku 

turistického vláčika za neadekvátne nízku. navrhuje 4000 eur za jednu súpravu 

turistického vláčika do konca roku.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – ozrejmila, že prvý rok sa vláčik riešil cez sponzorskú 

zmluvu, teraz je jeho prevádzka ošetrená ako záber verejného priestranstva v zmysle 

platného VZN. Cena je 2500 eur za určené obdobie v roku. 

 

 požaduje prehodnotiť spoplatňovanie smetí v meste Banská Štiavnica.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – nové VZN k danej veci bude pripravené v auguste.  

 

 požiadal o preverovanie platieb za parkovacie miesta, ktoré sa užívajú. V tejto veci 

požaduje do ďalšieho zastupiteľstva materiál na prerokovanie.  

 Ing. Marian Zimmermann - materiál (prehľad) ohľadom užívania a platieb 

parkovacích miest je v štádiu prípravy na najbližšie zasadnutie MsZ. 

 

 ulica Kolpašská – chýba dopravné značenie „zákaz státia“. 

 JUDr. Gejza Volf – jedná sa o štátnu cestu III. triedy, ktorá spadá do správy RSC. TS 

m.p. doposiaľ neobdržalo žiadne rozhodnutie na sadenie DZ „zákaz státia“. 

 

 vstup do botanickej záhrady – chýba značenie „zákaz vjazdu“ (okrem zamestnancov 

školy). Cieľom má byť redukovanie dopravy v meste a preťaženosť parkovacích 

miest.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – vo veci regulácie dopravy v rámci botanickej záhrady 

mesto právomoc nemá, je to v kompetencii BBSK. 

 

 apeluje na vyberanie parkovného: Hájik, Červená studňa, Belianske jazero, Klinger.  

 JUDr. Gejza Volf – Na Hájiku bolo osadené DZ „P“ s aplikovanou úhradou za 

parkovanie, pravidelne kontrolovaná park. službou Bc. Romanom Kleinom. Na 

Belianskom jazere a Klingeri  nie sú osadené DZ z dôvodu nevybudovaných 

parkovných plôch vhodných na parkovanie a následne vybavenie parkovného. 

 

 plocha za štadiónom – požaduje vyriešiť v spolupráci s dopravným inžinierom.  

 Ing. Juraj Chrenko – plocha bude riešená ako dočasná odstavná plocha a dopravne 

bude riešená v súlade s platnými právnymi predpismi.  



 

 

 

 

 

Štefan Mičura: 

 opýtal sa, kedy bude opravený chodník za okresným úradom 

 Mgr. Nadežda Babiaková – projektant vyhotovuje projekt. Je potrebné chodník 

úplne uzavrieť.  

 Ing. Zuzana Kladivíková –  chodník je uzatvorený z dôvodu bezpečnosti pre 

rozpadávajúci sa múr vo svahu nad ním, mesto zabezpečilo geodetické zameranie 

múru, geologický a hydrogeologický posudok a statický posudok na oporný múr, 

zabezpečilo vypílenie náletovej zelene, ktorej koreňový systém narúšal stabilitu 

pôvodného múru. Ďalej je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu s rozpočtom 

a výkazom výmer, tak aby bolo možné obstarať sanáciu múru a odstránil sa stav 

ohrozenia pri prechode chodníkom. Na uvedenom v súčasnosti pracujeme.  

 

 poukazuje na znečisťovanie mesta odpadkami. Pýta sa na činnosť Technických 

služieb, m. p. v tejto veci. Činnosť TS považuje za nedostatočnú.  

 Ing. Miloš Filjač – Prosím pána poslanca o upresnenie. Z tejto formulácie neviem 

identifikovať problém. Nie som si vedomý žiadneho hromadenia odpadkov kdekoľvek 

v meste. Ak nedisciplinovaný občan mesto znečistí operatívne neporiadok odstraňu-

jeme.  

 

 požiadal o informáciu ohľadom rodiny Mojičkovej.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – rodine Mojičkovej bolo vyplatených 40 000 eur, je to 

uzavreté.   

 

 poznamenal, že denne prijíma od občanov mesta sťažnosti na stav cintorínov v meste 

(kosenie, neporiadok).  

 Mgr. N. Babiaková – situáciu na cintorínoch preverím. Výber poplatkov za hrobové 

miesta nedokáže pokryť náklady na údržbu cintorínov.  Problém je aj s personálnym 

vybavením. Aktuálne mesto prehodnocuje koncepciu pohrebísk.  

 

 na Štefultove je na cintoríne potrebné potiahnuť vodu. Akciu odhaduje ako nízko 

nákladovú.  

 JUDr. Emília Jaďuďová – v mestskej časti Štefultov nie je zabezpečený prívod vody 

do  Stredného cintorína. Je potrebné  vypracovať projektovú dokumentáciu, vysúťažiť 

dodávateľa pre PD, ako i stanovisko Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. 

a zohľadniť túto akciu v rozpočte mesta. Realizácia vodovodnej prípojky podlieha 

stavebnému konaniu. Mesto Banská Štiavnica v budúcnosti bude musieť doriešiť aj 

prívod vody do cintorínov Pod Novým zámkom ako i do cintorína Ev.a.v.. cirkvi nad 

Klopačkou 

 

 mreža pri kostole (Štefultov) je dlhodobo znečistená  

 JUDr. Gejza – mreža bola vyčistená.  

 

 poukázal na znečistenie okolia chemických laboratórií v areáli botanickej záhrade a pri 

bráničke do Ružovej ulice  od cigaretových ohorkov.  

 PhDr. Peter Šemoda – Mestská polícia o danej situácii vie a preto tam boli aj v 



minulosti  vykonávané kontroly zamerané na čistotu verejného priestranstva čo však 

nebolo postačujúce,  preto Mestská polícia prerokuje vzniknutú situáciu s riaditeľmi  

stredných škôl za účelom zabezpečenia verejného poriadku v okolí chemických 

laboratórií.    

 

 

 mestskú políciu požiadal o kontrolu dopravy pri okresnom úrade, kde dochádza 

k dopravným kolíziám (aj kvôli rekonštrukcii budovy bývalej Plety). 

 PhDr. Peter Šemoda – mestská polícia bude v uvedenej časti vykonávať priebežné 

kontroly zamerané na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.  

 

 opýtal sa, či už boli distribuované daňové výmery pre FO - občanov mestskej časti 

Štefultov.  

 Mgr. Nadežda Babiaková –daňové výmery distribuované boli a mnohí občania ich 

už aj uhradili. Je potrebné konkrétne skontrolovať, ak niekto výmer nedostal.  

 

 most zo Štefultova na Iliju, v „esíčku“ na ľavej strane vlastník chalupy rozšíril sokel 

o 40 alebo 50 cm, čím zúžil vozovku. Dve autá tam mali nehodu. Ten dom je teraz 

v telese miestnej komunikácie, je to nebezpečné. Dostal na to povolenie ?  

 Ing. Zuzana Kladivíková – ak sa jedná o pozemky p.č.5642/2, a dom na pozemku 

p.č. 654/1 v k.ú. Banská Štiavnica, tak stavebník mal stavebné povolenie na 

rekonštrukciu domu vydané v roku 2010, do komunikácie zasahuje p. č. 5642/2 v jeho 

vlastníctve. Ak stavebnou úpravou zúžil teleso komunikácie toto by mala riešiť 

Regionálna správa ciest Žiar nad Hronom, ktorá uvedenú komunikáciu spravuje.  

 

 

 opýtal sa na situáciu s prepadnutou cestou do rodinného domu na Štefultove (pri p. 

Vladárovi). Situácia je kritická.  

 Ing. Ján Hlinka – dňa 20.7.2022 bola vykonaná Ing. Jánom Hlinkom a JUDr. Gejzom 

Volfom kontrola na mieste pri rodinnom dome pána Vladára, na ul. Na Maximilián 

šachte, kde bolo zistené, že miestna komunikácia nie je prepadnutá je riadne zjazdná. 

 

 opýtal sa na možnosť opravovať schody v meste, ktoré sú v dezolátnom stave.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – schody sa opravujú priebežne. Treba dať požiadavku. 

 Ing. Ján Hlinka -  kontrolu drevených schodov zabezpečujú Technické služby m. p. 

Banská Štiavnica, v prípade poškodenia okamžite zabezpečia opravu. 

 

 na Trotuári je jedna nebezpečná kocka, je potrebné tam opraviť chodník.  

 Ing. Miloš Filjač -  po ohlásení problém promptne odstránený. 

 

 vyslovil požiadavku, aby zamestnanci Technických služieb chodili viac do „terénu“, 

aby poznali situáciu vozoviek v meste.  

 Ing. Miloš Filjač - Pracovníci Technických služieb m. p.  poznajú stav cestných ko-

munikácii  dobre. TS majú za úlohu zabezpečovať úpravy, drobné opravy a tie robia. 

 

Mgr. Milan Kabina: 

 triedenie odpadkov: navrhuje spraviť informačnú kampaň o triedení odpadu.  

 Ing. Miloš Filjač - V systéme odpadového  hospodárstva nastanú veľké zmeny od no-

vého roku. A pri tejto príležitosti bude toto riešené. 

 



 artefaktami umeleckých rezbárov, aké boli prezentované na festivale Vlnoplocha, bolo 

by možné napríklad skrášlenie priestoru ostrovčeka na kruhovom objazde na  

 

 

 

 

Ing. Matej Michalský: 

 opýtal sa, v akom časovom horizonte sa zrealizuje doasfaltovanie komunikácie na 

Drieňovej. 

 Mgr. N. Babiaková – tento rok sa realizovať nebude, nie sú na to vyčlenené 

prostriedky. Tento rok sa budú robiť vysprávky na ulici Mládežníckej a zákruta pod 

Klingerom (pri skanzene) a ulica SNP II.etapa – kompletná rekonštrukcia. Ďalej sa 

dokončí ulica Dolná Resla, v príprave je rekonštrukcia ulice  Malá okružná 

(odvodnenie a dláždenie) a pripravuje sa projekt na ulicu Farská. 

 

 podáva podnet na preverenie kvality prevedených prác na nových schodoch 

 Mgr. N. Babiaková – tento podnet som už riešila, podali sme reklamáciu. O riešení 

Vás budeme informovať.  

 

 nová web. stránka mesta – prijíma Mesto podnety od občanov ? Kedy je naplánované 

spustenie stránky? 

 Mgr. J. Siska – podnety môžu občania zasielať na môj e-mail, čo je na webovej 

stránke zverejnené. Stránka bude spustená začiatkom júla.   

 

Mgr. Peter Ernek: 

 opýtal sa, či by bolo možné urobiť pracovné stretnutie k dopravným značkám pod 

Klopačkou. Kontaktoval už aj spoločnosť Combin.  

 Ing. Zuzana Kladivíková – prenosné dočasné dopravné značenie je osadené podľa 

projektovej dokumentácie a pre šírkové obmedzenia na chodníku a cestnej 

komunikácii nie je možné jeho iné umiestnenie. Dodávateľská spoločnosť  bude 

upozornená, aby boli pravidelne značky kontrolované a osadené v zmysle projektu.  

 

 parkovanie autobusov pri Bille – bolo by potrebné osadiť tam značku.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – túto požiadavku je potrebné smerovať na Slovenskú 

správu ciest a na dopravného inžiniera.  

 

 na Počúvadle je nefunkčná lampa verejného osvetlenia.  

 JUDr. Gejza Volf -  lampa verejného osvetlenia bola opravená Technickými službami 

m.p. Banská Štiavnica dňa 2.7.2022 

 

 komunálny odpad – vyjadril požiadavku na pracovné stretnutie k téme. 

 Mgr. Nadežda Babiaková –bude nové VZN, súhlasila s osobným stretnutím.  


