
Interpelácie a dopyty zo zasadnutia  Mestského zastupiteľstva zo dňa  29. januára 2014 

 
Ing. arch. Peter Mravec: 

 

 dostal podnet od občianky (podala ho aj na inšpekciu životného prostredia) ohľadne plošného 

výrubu na lome Šobove, ide o najkontaminovanejšie územie, informácia nebola ani v Komisii 

rozvoja a výstavby mesta, poprosil o písomnú odpoveď, 

 Ing. Jaroslav Dudík – rozprával sa s majiteľom pozemku, chce to oplotiť, zriadiť zvernicu, 

má zámery s využitím pozemku, 

 RNDr. Viktória Michalská -  výrub náletových drevín a krovín na súkromnom pozemku 

v lome Šobov bol vykonaný na základe Rozhodnutia o výrube, ktoré bolo vydané dňa 

12.12.2013, pod číslom: 4365/2013/Výst. Rozhodnutie je právoplatné, bolo postupované 

v zmysle zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov. 

Prvotným plánom majiteľa pozemku bola rekultivácia neobhospodarovaného pozemku,  a jeho 

oplotenie. Pri osobnom stretnutí na tvare miesta majiteľ pozemku bližšie popísal dôvody 

výrubu drevín. Keďže sa jedná súkromný pozemok, dôjde k postupnému oploteniu pozemku, 

k čomu bol výrub nevyhnutný. Ďalej z hľadiska bezpečnosti (ochranné pásmo) bol nutný 

výrub okolo samotného lomu. Zámerom majiteľa pozemku je teda jeho oplotenie a vytvorenie 

zvernice a prikrmovanie zveri najmä v zime. V lete bude areál slúžiť ako turistický areál, 

miesto na športovanie a oddych, areál taktiež slúži na prednášky a cvičenia pre študentov. 

Jednalo sa o výrub náletových drevín a krovín (breza, borovica, smrek, javor, ovocné dreviny, 

tuja, jedľa), na pozemkoch s parcelnými číslami: C KN 7251/3, 7255/1, 7255/12, 7255/14, 

7258/1, 7259/1, 7265, 7393/3, 7393/4, 7393/5, 7393/6, 7578/2, výmera pozemkov: 17 ha. 

Náhradná výsadba drevín bude vykonaná, 40 ks plnohodnotných drevín a tiež ovocných 

drevín.”  

 

 na Ul. Palárika je v katastrofálnom stave vyhotovená kanalizačná šachtica,  výškový rozdiel je 

problémom pri parkovaní, (pozn. za hotelom Grand Matej) 

 Ing. Ján Hlinka – ide o vodomernú šachticu, ktorá je vo vlastníctve hotela Grand- Matej,  na 

zlepšenie stavu a zníženie výškového rozdielu by bolo  potrebné nariadiť povinnú stavebnú 

úpravu vlastníkovi vodomernej šachtice.  

 

 podobný stav je na Ul. Kammerhofská (pod pražovňou), cesta sa prepadá 

 Mgr. Nadežda Babiaková – už sa to riešilo, prekontroluje sa súčasný stav 

 Ing. Ján Hlinka – opravu zabezpečili Technické služby, m. p.. 

 

 poprosil o možnosť riešenia Ul. Horáka (nevyasfaltovaná časť), nie je tam verejné osvetlenie 

 Ing. Ján Hlinka – pri rozšírení verejného osvetlenia na Ul. Horáka ide o cca.  7 stĺpov. Na 

uvedené rozšírenie by mali byť použité stĺpy a lampy VO, ktoré máme k dispozícií 

(nekupovali by sa nové). Uvedená akcia je vyprojektovaná a  bude reálne vyrozpočtovaná pri 

použití existujúcich stĺpov. Akcia nie je zatiaľ zahrnutá v rozpočte mesta pre rok 2014, ale 

budeme hľadať finančné možnosti riešenia.  

 

 Ul. Slovanská (pri p. Švecovi) verejné osvetlenie buď tam nie je, resp. nesvieti 

 Ing. Ján Hlinka – opravu zabezpečili Technické služby, m. p., aj s opílením konárov, ktoré 

bránia verejnému osvetleniu. 

 

 rozpočet na opravu Frauenbergu, či sa plánuje upraviť aj priestor pred domom smútku? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – peniaze na rekonštrukciu domu smútku dostalo Mesto 

sponzorsky, požiadalo o stanovisko pamiatkový úrad, verejné priestranstvo sa bude riešiť 

spolu s úpravou Ul. A. Sládkoviča 

 

 

 



 Ul. Vodárenská, investícia vodární, Mesto prispeje sumou 20 tis. € na definitívnu úpravu ulice, 

skončilo sa v dákom bode, či už ďalej nie sú financie? 

 Mgr.Nadežda Babiaková – financie Mesto združilo spolu s elektrikármi +  časť z rozpočtu 

mesta, ostatné sa robilo v rámci údržby miestnych komunikácií, vráti sa k tomu, či tam netreba 

riešiť aj vodu. 

 

 Ul. Fándlyho, či sa bude povrchovo riešiť? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – Ul. Fándlyho nie je zahnutá v rozpočte mesta pre rok 2014.  

 

 stará časť mesta, prevádzky, reštaurácie, obchody, vykladajú odpad, často je to roznosené, 

čistia to TS, m. p.    

 Mgr. Vladimír Kratoš – prevádzky a reštaurácie v starom meste majú dohodu s TS, m. p., na 

základe ktorej zber odpadu je vykonávaný tak, že odpad zberajú do vriec, ktoré následne 

vykladajú pred prevádzku. Tieto vrecia sú následne odvážané TS, m. p. Termíny zvozu tohto 

odpadu sú v pondelok a piatok v čase od  07.00 hod do 08.00 hod. MsPo bude v týchto 

miestach vykonávať kontrolu čistoty a hlavne dodržiavania termínov vykladania vriec, aby  

tieto neboli vykladané vo veľkom časovom predstihu. Príslušníci MsPo vykonali osobne 

pohovor v týchto prevádzkach, pričom bolo zistené, že niektoré prevádzky z organizačných 

dôvodov vykladajú vrecia v nedeľu a štvrtok večer. V prípade, že počas kontroly bude zistené 

znečistenie verejného priestranstva, bude to riešené v zmysle priestupkového zákona. 

 

  registruje v starom meste veľké množstvo potulujúcich sa mačiek, 

 Mgr. Vladimír Kratoš – uvedenú skutočnosť budú príslušníci MsPo  monitorovať a následne 

v rámci technických možností prijímať príslušné opatrenia. 

 

 upozornil na zlý stav objektu (10/II) potraviny Ernek, hlavne zadnú časť od Ul. Dolnej ružovej  

 Ing. Ivana Ondrejmišková – stav bol preverený p. Dušanom Vahlandtom a RNDr. Pavlom 

Bačíkom, bol objednaný statický posudok, na základe ktorého budeme celú situáciu riešiť 

ďalej.   

 

Ing. Ján Mojička: 

 skončil kalendárny rok, ohľadne neplatičov, aká je štatistika a vymožiteľnosť daní, aj za 

komunálny odpad?  

 Mgr. Nadežda Babiaková – účtovný rok je až v apríli, zúčtujú sa veci, potom sa stav 

aktualizuje, zoznam sa predloží, 

 

 je volebný rok, dáva podnet na základe požiadaviek občanov na zníženie počtu volebných 

obvodov, počet obyvateľov mesta sa znížil, navrhol diskusiu s poslancami, navrhol zníženie 

počtu poslancov 

 Mgr. Nadežda Babiaková – počet poslancov MsZ je daný zákonom, môžu sa stretnúť, návrh 

sa pripraví. 

 

RNDr. Pavel Bačík: 

  križovatka pri LIDLi, je tam zlé osvetlenie, chodci sa strácajú v tme, boli tam dve vážne 

dopravné nehody, križovatku treba z dôvodu bezpečnosti lepšie osvetliť a vyznačiť, resp. dať 

tam semafor, znížiť rýchlosť, je tam veľké riziko 

 Mgr. Nadežda Babiaková – požiada SSC o lepšie dopravné riešenie - svetelné terče, 

schvaľovali to odborníci 

 

 križovatka Ul. MUDr. J. Straku – Ul. Pátrovská, v strede zostal trojuholník – treba ho 

            zlikvidovať, nie je dobré značenie 

 JUDr. Dušan Lukačko – v rámci opráv a vysprávok miestnych komunikácií bude trojuholník 

z Ul. J. Straku odstránený.  

 

 



 pribudlo 32 bytov na Drieňovej, je potreba vybudovania garáží, problém sa snaží otvoriť 15 

rokov, nebol riešený, je možnosť výstavby pri ihriskách, mesto by to malo riešiť, buď ich 

postaviť alebo predať pozemky.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – treba pozrieť možnosti dané územným plánom, na Drieňovej sa 

plánujú len hromadné garáže, resp. parkovací dom. 

 

 Ul. MUDr. Straku – v ľavej strane ulice sú úzke parkovacie miesta, na pravej sú dobre 

vyznačené, treba aby sa autá stavali zaradom, v tejto časti Drieňovej je málo parkovacích 

miest 

 JUDr. Dušan Lukačko – v jarných mesiacoch sa bude uvedené parkovisko preznačovať 

novým vodorovným dopravným značením v súlade so zákonom o cestnej premávke.  

 

Renáta Antalová: 

 LIDL, tiež sa pripája k návrhu zlepšiť bezpečnosť tejto križovatky, napr. znížiť rýchlosť 

 JUDr. Dušan Lukačko – z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky riešili túto 

križovatku Okresný dopravný inšpektorát ZH a vtedy Krajský úrad pre cestnú dopravu 

a pozemné komunikácie. Mesto nemá dôvod zasahovať do kompetencie týchto inštitúcií, 

pretože nejde o miestnu komunikáciu ale cestu I. triedy.  

 

 ako sa bude riešiť úprava Ul. Fándlyho? je uvedené vyššie, v rozpočte na to nie sú vyčlenené 

peniaze, PD nie je, treba prekontrolovať siete, koľko domov a obyvateľov bude riešených     

 

 ľudia sa sťažujú na osvetlenie v meste, vypína sa o 23.00 hod.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – verejné osvetlenie sa vypína o 24.00 hod. 

 Ing. Ján Hlinka – sťažnosti boli prekontrolované 

 

 Ul. Péchova – červený kontajner na separovaný zber sa nedá otvoriť, 

 Ing. Ján Hlinka –  červený kontajner na separovaný zber je uzatvorený z toho dôvodu aby sa 

tam nedával nevhodný odpad. 

 

  kedy je predpoklad odovzdávania bytov na Povrazníku?  

 Mgr. Nadežda Babiaková – musia sa urobiť postupné kroky, uskutoční sa zasadnutie 

Dozornej rady a Valného zhromaždenia Bytovej správy, s. r. o., pripravia sa podmienky 

 RNDr. Pavel Bačík – treba prevziať kotolňu, prekontrolovať vodomery, chystajú sa veci na 

odovzdanie 

 

 projekt Ul. Kukučína, či už bol urobený, či sa k nemu uskutoční stretnutie? 

 Ing. Zuzana Kladivíková – projekt na Ul. Kukučína je hotový, dá sa doňho nahliadnuť.    

 

 spýtala sa, kedy sa uskutoční voľba členov komisií? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – komisie môžu fungovať s počtom členov, ktoré majú.  

 

Ing. Juraj Čabák: 

 SMS info kanál, je stagnácia,  

 Ing. Jaromír Piliar - SMS info kanál je plne funkčný,  jeho nižšie využívanie bolo 

ovplyvnené sviatočným obdobím, znížením ponuky informácií objektívnym znížením aktivít 

subjektov zo začiatku roka 

 

 podľa dostupných informácií sú parcely na Ul. Energetikov na prípadnú stavbu garáží, kedy to 

bude reálne? správu žiadal predložiť na rokovanie MsZ 

 Ing. Zuzana Kladivíková – v zmysle územného plánu mesta by sa mali na sídlisku Drieňová 

riešiť hromadné garáže resp. parkovacie domy. 

 

 

 



 

  modrý dom na Nám. sv. Trojice, nie je tam možná regulácia meračmi tepla, sú tam cca 4 

pôvodní nájomníci, ostatní podnikajú a byty prenajímajú,  

 RNDr. Pavel Bačík – počas odstávky vykurovania v roku 2014 budú v nájomných bytoch na 

radiátory namontované termostatické hlavice, ktoré zlepšia tepelnú pohodu v objekte.  

 

 výstavba nových bytov na Povrazníku, treba očistiť stavenisko, je tam neporiadok, 

  Ing. Zuzana Kladivíková – požiadali sme stavebnú firmu o očistenie staveniska.  

 

 chýbajúci diabetológ   
 Mgr. Babiaková - Mesto podniká kroky na jej personálne zabezpečenie, VšZP zvyšuje 

úväzok MUDr. Prachárovej pre výkon v Banskej Štiavnici, 
 

 kto bude prijímateľom sumy 2 tis. € pre rómsky klub?  

 Ing. Ivana Ondrejmišková – prijímateľom bude Mesto.  

 

 pri tvorbe rozpočtu – dotačný program mesta, aby sa predišlo lobovaniu, treba stanoviť % , 

dotačné okruhy, % z príjmovej časti rozpočtu stanoviť 

 Mgr. Nadežda Babiaková – k zmene systému dotácií, robí sa to z vlastných bežných 

príjmov, vypočíta sa %, treba to pripraviť 

 

 materiály na rokovanie sú v PDF, pri študovaní nie je možné si robiť poznámky, uvítal by 

materiál vo worde, 

 Ing. Jaromír Piliar – z dôvodu jednotného  a verejne prístupného formátu sa materiály 

      poskytujú vo formáte PDF, požiadavka na poskytovanie materiálov v aplikácii Office je zo  

      strany úradu realizovateľná 

 

Mgr. Karol Palášthy: 

 poprosil zamestnanca MsÚ alebo TS, m. p. prísť do Katolíckej školy, pozrieť vytekajúcu 

vodu, odstrániť poruchu 

 Ing. Ján Hlinka – obhliadka bola vykonaná dňa 12.02.2014 zamestnancom MsÚ, 

zamestnancom Technických služieb, m. p. aj s riaditeľom školy. Bolo zistené, že v okolí 

Katolíckej školy nevyteká žiadna voda. 

 

Ivan Beňo: 

 žiadal na Povrazníku odstrániť nefunkčnú autobusovú zastávku a nefunkčný predajný stánok     

 Ing. Zuzana Kladivíková – uvedenú požiadavku vyriešime po zistení vlastníckych vzťahov 

pozemkov a predajného stánku , ako aj stavu a funkčnosti autobusových zastávok.  

 


