
Interpelácie a dopyty zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici,  

dňa 27. februára 2014 

 

Ing. arch. Mravec: 

 ľudia sa pýtajú, ako pokračujú dohody vyplývajúca zo zmluvy, ohľadne vyčistenia 

záhrady pána Zátureckého, ide o pozemok v strede mesta, 

 Ing. Zuzana Kladivíková – vzhľadom k tomu, že uvedená záhrada je v ½ vo 

vlastníctve Mesta, bolo s pánom Zátureckým dohodnuté, že v mesiaci apríl sa 

uskutoční spoločné vyčistenie záhrady.  

 

 Ul. Slovanská, je vďačný za opravu osvetlenia,  

 

 SSE drasticky opilujú stromy a kríky pod vedením, ako je to legislatívne riešené, 

zostáva po nich neporiadok, mali by si po sebe aj odpratať, keby boli majitelia 

vyzvaní, možno by si aj sami vypílili dreviny, požiadal odd. výstavby o odpoveď, 

kontrola by mala byť, napr. opilovanie na Ul. Akademická, v Botanike, kde je 

najvyšší stupeň ochrany, vzhľad sa zlepšil, pretože siete sú uložené do zeme,  

 Ing. Jaromír Piliar – SSE doručilo oznámenie v zmysle Zákona č. 543/2002 Z. z. o 

ochrane prírody a krajiny, bolo zverejnené na web stránke mesta v menu, občan, 

úradná tabuľa, oznamy dňa 8. 1. 2014.  V ňom: „Stredoslovenská energetika, a.s. 

informuje občanov – vlastníkov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú elektrické 

vedenia, aby zamestnancom SSE, a.s. poskytli potrebnú súčinnosť pri odstraňovaní 

a okliesňovaní stromov a porastov v blízkosti elektrických vedení, ktoré ohrozujú 

prevádzku elektrických vedení. Vlastníci pozemkov pod elektrickými vedeniami sú 

povinní umožniť zamestnancom SSE, a.s. (alebo osobám, ktoré sú na to poverené od 

SSE, a.s. písomným splnomocnením) vstup na ich pozemky. Drevná hmota, ktorá 

zostane po vykonaní odstránenia alebo okliesnenia stromov patrí vlastníkovi pozemku 

a bude mu ponechaná. Odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov bude 

uskutočnené v priebehu mesiacov január a február. V prípade, ak vlastník pozemku 

nebude rešpektovať oprávnenia SSE, a.s. so vstupom na pozemok, takéto konanie 

bude považované za porušenie zákona o energetike.SSE, a.s. ďalej upozorňuje, že 

podľa zákona o energetike je zakázané v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného 

elektrického vedenia a pod elektrickým vedením:a) zriaďovať stavby, konštrukcie 

a skládkyb) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m c) 

vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti 2 m od 

krajného vodiča vzdušného vedenia d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné 

látky e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku f) vykonávať 

činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky 

sústavy. V zmysle  uvedeného zákona je možné vysádzať a pestovať trvalé porasty 

s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča 

vzdušného vedenia len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu 

poškodiť vodiče vzdušného vedenia.“ 

 

  upozornil na rozpadávanie horného trotuáru, stav 10 rokov po rekonštrukcii je 

katastrofálny (múr, zábradlie) 

 Ing. Zuzana Kladivíková - trotuár bol čiastočne opravený cca. pred 9 rokmi. Jediné 

miesto, ktoré vykazovalo poškodenie, bolo miesto oproti domu Valentíkovcov, toto 

bolo opravené. Ostatné miesta sa nejavia ako poškodené. Poškodenia vzniknuté na 

zábradlí sú spôsobované stavebníkmi pri rekonštrukciách domov na trotuári. Opravu 

takto poškodeného zábradlia sú povinní uskutočniť títo stavebníci na vlastné náklady. 



Každé poškodenie trotuáru zaznamenáva MsP a následne rieši s odd. PaSM alebo 

odd. výstavby, ÚP aŽP.  

 

 ako sa plánuje riešiť oporný múr pred Kultúrnym centrom?  

 Ing. Zuzana Kladivíková - na oporný múr pred Kultúrnym centrom je vypracovaný 

statický posudok, rekonštrukcia oporného múru nie je zahrnutá v rozpočte mesta pre 

rok 2014, preto sa v súčasnosti  spracováva žiadosť na vyfinancovanie opravy múru 

ako havarijného stavu cez Ministerstvo financií SR, rozpočtové náklady predstavujú 

čiastku 28 000 €. 

 

 požiadal MsPo o riešenie, popri VÚB je priechodná cesta do Ul. Novozámockej 

a Striebornej, stoja tam autá, hlavne cez víkendy, tiež za Ernekovou terasou, bránia 

prechodu áut „do“ a „z“ týchto ulíc,  

 Mgr. Vladimír Kratoš – na daný nedostatok boli dôrazne upozornení všetci 

príslušníci MsPo. V uvedenom úseku bude vykonávaná zvýšená kontrolná činnosť zo 

strany MsPo, aby sa v čo najväčšej miere odstránilo porušovanie zákona č. 8/2009 Z. 

z. o cestnej premávke. 

 

 vychádzanie zo Striebornej ulice, zábradlie pred domom p. Valentíka bráni šoférom 

osobných áut vo výhľade na komunikáciu vpravo,  

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

považujeme tento výjazd za bezpečný a rozhľadové pomery v križovatke sú 

vyhovujúce.  

 

  reklamný pútač Hotela Grand – Matej na Mierovej ulici bráni výhľadu a výjazdu 

vodičov z Botanickej ulice, je tam aj zemina, 

 Renáta Baráková - vlastník reklamného zariadenia bol vyzvaný na odstránenie 

uvedenej reklamnej tabule, a to z dôvodu realizácie projektu úprav verejných 

priestranstiev v MPR  na Ul. Mierová.  

 

 materiál stiahnutý z rokovania MŠ Drieňová, prečo žiadateľ odstúpil od zámeru? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – za súkromnú osobu nie je oprávnená poskytovať 

informácie, kúpili iný objekt, potrebujú vec urýchlene riešiť, objekt si vyžaduje 

menšie stavebné náklady. 

 

 Ul. Drieňová, pohybuje sa tam poľnohospodárska technika, neudržiava sa tam rigol, 

cesta je podmývaná, cesta je v katastrofálnom stave, je to aj prechádzkové korzo, 

požiadal o jej vyspravenie, súvisí s tým aj realizácia uličného osvetlenia – až po 

usadlosť, je tam tma 

 Ing. Ján Hlinka – na spoločnom stretnutí na mieste bolo dohodnuté, že  vyčistenie 

rigolu a odvodnenie vody zabezpečí firma Agrocom v spolupráci  pánom Šedibokom, 

vyspravenie komunikácie zabezpečili Technické služby, m. p. štrkodrvou, čo je len 

dočasné riešenie. Komplexná povrchová úprava cesty, ako aj realizácia verejného 

osvetlenia nie je zahrnutá v rozpočte mesta pre rok 2014.  

 

 úprava Ul. Obrancov mieru, cesta k domu p. Verešíka a ku Preissovcom nie je riešená, 

 Ing. Ján Hlinka – cesta je vyspravená štrkodrvou. Kontrola bola vykonaná dňa 

21.03.2014. Komplexná povrchová úprava nie je zahrnutá v rozpočte mesta pre rok 

2014.  

 



 rekonštrukcia Ul. Akademická, múr, ktorý tvorí murivo Dominikánskeho kláštora 

a drží cestné teleso, je v katastrofálnom stave, hrozí jeho zbúranie, požiadal KPÚ 

o zistenie vlastníctva tohto múru,  

 Ing. Zuzana Kladivíková - nie sme si vedomí za oddelenie výstavby, že murivo 

dominikánskeho kláštora drží cestné teleso Ul. Akademická. Múr, ktorý drží 

komunikáciu Ul. Akademická za kostolom, je v dobrom stave. 

 

  k plánovanej investícii zo štátnych prostriedkov, mala by sa realizovať Ul. Mierová a 

Ul. Palárika (v nej treba dorobiť siete, vodu, riešenie hydrantov, kanalizáciu, NN 

a VN rozvod)    

 Ing. Zuzana Kladivíková - z finančných prostriedkov pre rok 2014 sa bude riešiť len 

rekonštrukcia Ul. Mierová. Na Ul. Palárika nie sú tieto fin. prostriedky v roku 2014 

dostačujúce. Čo sa týka sietí na Ul. Palárika, tieto samozrejme rieši projektová 

dokumentácia, tak ako pri všetkých komplexných rekonštrukciách komunikácii.  

 

Helena Koťová: 

 opílené stromy sú aj na Drieňovej, je to mestský pozemok, treba to odpratať 

 Ing. Ján Hlinka – na sídlisku Drieňová, t. j. k 21.03.2014, boli odvezené všetky 

konáre. Po kontrole dňa 24. 03.2014 bolo zistené, že boli realizované ďalšie 

opilovania, toto bude v krátkom čase takisto odstránené Technickými službami, m. p.  

 

 svetlo často svieti po hlavnej ceste od Drieňovej  až pod Kalváriu  

 JUDr. Dušan Lukačko – robí sa inventarizácia verejného osvetlenia, preto lamy na 

obchvate svietia aj cez deň, opravujú sa svietidlá.  

 

 Ul. Poľnohospodárska, sú tam 2 bytovky, treba tam dať 2 – 3 lampy verejného 

osvetlenia 

 Ing. Ján Hlinka – uvedený podnet je potrebné riešiť komplexne, nakoľko tu verejné 

    osvetlenie vôbec nie je vybudované. Táto investičná akcia nie je zahrnutá v rozpočte   

    mesta pre rok 2014.  

 

 na aký režim funguje nocľaháreň? 

 Mgr. Vladimír Kratoš – večer je príchod od 19:00 hod., ráno ju opúšťajú do  

     08:00 hod. .  

 Ing. Ivana Ondrejmišková – nocľaháreň bola otvorená od decembra 2013 do apríla 

2014 s poplatkom 1,- € za prenocovanie. Za uvedené obdobie k 25.03.2014 evidujeme 

spolu 285 prenocovaní. Nocľaháreň sa zatvára 01. apríla 2014 

 

Renáta Antalová: 

 požiadala o odstránenie drevnej hmoty z Ul. A. Pecha, ktorá zostala po spilovaní 

stromov,  

 Ing. Ján Hlinka – na uvedenej ulici sa nenachádza žiadna drevná hmota. 

 

  informovala, že Večierka pani Valentíkovej už nefunguje, asi by nebol problém 

odstrániť časť plotu,  

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

považujeme tento výjazd za bezpečný a rozhľadové pomery v križovatke sú 

vyhovujúce.  

 



 Ul. Višňovského – zvody sú na cestu, cesta je v zlom stave, pred cca 10 rokmi, si pán 

Kollár budoval svoje sídlo, bol zápis u pamiatkarov, že cestu zničil a opraví ju, či sa 

takýto doklad dá nájsť, resp. ho vyzvať,  

 JUDr. Emília Jaďuďová -  Ul. Višňovského – nevieme odpovedať na interpeláciu 

ohľadne existencie zápisu z Pamiatkového úradu spísaného cca pred 10 rokmi. Dňa 

30.11.2006 bola uzatvorená kúpna zmluva na prevod nehnuteľností pozemku parc. č. 

CKN 5755/2 o výmere 38 m2, zastavané plochy, podľa vytvoreného geometrického 

plánu č. 36035521-59/2006 zo dňa 31.07.2006. 

Zmluva bola vypracovaná v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č. 159/2006. 

O poškodení a rekonštrukcii cesty v zmluve nie je žiadne osobitné vyjadrenie, ale v čl. 

IV. sú ujednané tieto podmienky, ktoré vyplývajú z vyššie uvedeného uznesenia.  

„Prevod pozemku možno uskutočniť za splnenia podmienok: 

1. kupujúci urobí pokládku protipožiarneho hydrantu na vlastné náklady na určené 

miesto za stanovených podmienok, 

2. upraví rigol na styku parcely č. 5754 a 5759 ( pri lomovom bode 3) tak, aby tento 

nebránil plynulému prechodu chodcov z ul. Višňovského na schodisko vedúce na 

ul. Kammerhofskú, 

3. upraví chodník pri lomovom bode 3, aby sa nebránilo plynulému prechodu 

chodcov. 

Splnenie podmienok bude ukončené pred podaním návrhu kúpnej zmluvy na vklad 

vlastníckeho práva do KN.“   

 

 objekt p. Zátureckého na Ul. A. Kmeťa, vo dvore je veľký neporiadok, treba ho 

upozorniť, 

 Ing. Zuzana Kladivíková - vzhľadom k tomu, že uvedená záhrada je v ½ vo 

vlastníctve Mesta, bolo s pána Zátureckým dohodnuté, že v mesiaci apríl sa uskutoční 

spoločné vyčistenie záhrady. 

 

 schody, zábradlia na Ul. A. Kmeťa, či sa vie, kto to poškodil?   

 Mgr. Nadežda Babiaková -  bola na obhliadke + MsPo + Ing. Janovský, dohodli sa 

na náprave.   

 JUDr. Dušan Lukačko -  k opilovaniu, postupne ako sa to spiluje, bude sa to aj 

odvážať, pán Volf dostane harmonogram.   

 

Peter Ivaška 

 zaujímal sa o zoznam pamätihodností a pamätných hrobov, malo sa pripraviť VZN, 

     v akom je to stave? 

 Ing. Ivana Ondrejmišková – pamätihodnosti a pamiatkové hroby sa spracúvajú, sú 

nafotené, dopĺňa sa dokumentačný text, dá sa to na stránku mesta, bude to slúžiť ako 

podklad a informácia pre občanov. Materiál je obsiahly, pracuje sa na ňom. GPS 

zameranie nie je. Prípravou VZN sa budeme v najbližších mesiacoch zaoberať.  

 

  rok dozadu sa riešila Kaniarikovská záhrada, záchytné parkovisko, či sa bude niečo 

robiť? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – Kaniarikovská záhrada, zámer sa nestretol s pochopením 

ľudí, ktorí tam bývajú, priestor pred výškovým panelákom treba upraviť a preznačiť, 

urobiť tam jednosmerku, opíliť tam stromy, Mesto je v kontakte s obyvateľmi.  

 

 

 



 úrad práce, priestor okolo je vyčistený, čo tam bude? 

 Ing. Zuzana Kladivíková - na stavebný úrad zatiaľ nebola doručená žiadna žiadosť 

o vydanie územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia na pozemku pod 

úradom práce, teda zatiaľ nie je možné povedať či tam niečo bude, alebo nie.   

 

Ing. Ján Mojička: 

 odovzdal poďakovanie občanov za nové skrinky na plavárni,  

 Ing. Ivana Ondrejmišková – skrinky na plaváreň boli zakúpené z finančných 

prostriedkov poskytnutých z Úradu vlády SR.  

 

 na minulom rokovaní dal podnet na zníženie počtu poslancov, kedy sa uskutoční 

stretnutie? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – je požiadavka občanov na jednomandátový obvod,  

zákon hovorí o minimálnom a maximálnom počte poslancov, navrhne termín, mimo 

MsZ sa veci prekonzultujú.  

 Ing. Juraj Čabák – k stretnutiu k voľbám, treba si naštudovať zákon o voľbách do 

samosprávy a zákon o obecnom zriadení, jednomandátové obvody sa môžu zriaďovať 

len v mestských častiach, resp. obciach.  

 

Ing. Juraj Čabák: 

 k čomu majú slúžiť interpelácie? V zmysle rokovacieho poriadku poslanec má právo a 

zamestnanci úradu povinnosť odpovedať na otázky, ktoré sa ich týkajú, tiež štatutári 

organizácií, zriadených mestom, ak majú byť interpelácie bodom programu, ktorý 

posúva veci dopredu, odpovede by mali byť jasné.   

 Mgr. Nadežda Babiaková – interpelovať môže poslanec náčelníka MsPo, hlavného 

kontrolóra, vedúcich oddelení, ale aj poslanec by mal vedieť, že domáhať sa opráv, 

ktoré nie sú v rozpočte mesta sa nedá, rozpočet sa schvaľuje, sú v ňom schválené 

položky, malé opravy sa dajú urobiť, ale to čo nie je v rozpočte, sa nedá riešiť,  

 

 zaujíma ho šachtica na Palárikovej ulici,   

 Ing. Ivana Ondrejmišková – šachtica na Ul. Palárikovej, zistilo sa jej vlastníctvo, 

    s vlastníkom budeme rokovať, nakoľko sa ale do 30 dní  dávajú odpovede na   

    interpelácie, tak hovorí rokovací poriadok,  zatiaľ sa uvedená interpelácia nedoriešila.  

    Okrem toho ide o šachticu, ktorá je v rovnakom stave približne 15 – 20 rokov, ak nie   

    viac. Vo veci vyspravenia šachtice ďalej koná odd. výstavby, ÚP a ŽP. 

 

 parcely na stavbu garáží na Ul. Energetikov, parcely boli vrátené, treba pripraviť 

   ponukové konanie, urýchlene treba pripraviť podklady,  

 Mgr. Nadežda Babiaková – územný plán rieši hromadné garáže, pani Kováčová 

vrátila 2 parcely.  

 Ing. Ivana Ondrejmišková - garáže, na Ul. Energetikov sú voľné 2 parcely na stavbu 

garáží, ďalšia individuálna výstavba garáží v zmysle záväznej časti ÚP nie je možná. 

Pani Kováčová prišla podpísať zmluvy len v mesiaci marec, nakoľko sa dlhodobo 

zdržiava v zahraniční.  

 

  k zoznamu pamätihodností, obec ich vyhlasuje VZN, proces by mal byť taký, že sa 

zosumarizujú návrhy, MsZ sa k nim vyjadrí,   

 Ing. Jaromír Piliar - prípravou VZN sa budeme v najbližších mesiacoch zaoberať. 

 

 



 či je platné VZN mesta o parkovaní, či platí zákaz státia automobilov v protismere, či 

je povolené a od kedy státie medzi schodmi pod trotuárom a či je povolené a od kedy 

státie pod Kostolom sv. Kataríny? 

 JUDr. Dušan Lukačko – VZN o parkovaní schválené v decembri 2013 je platné, 

všetky ustanovenia v ňom uvedené sú v platnosti, nebolo zmenené ani zrušené, je 

stále zóna zákazu parkovania mimo vyhradených miest, pod horným trotuárom 

medzi schodmi sa stáť nesmie, pod Kostolom sv. Kataríny sa nesmie stáť, ani vedľa. 

Protismer rieši štátna polícia, parkovať v protismere sa nesmie, ani na sídlisku.   

 

Mgr. Karol Palášthy: 

 k vytekajúcej vode na Ul. Mládežnícka, urobila sa viacnásobná obhliadka, nenašli 

miesta, kde voda vyteká, vydláždilo sa to, voda sa vstrebe,  

 

 interpelácie asi pred 4 mesiacmi – parkovanie pod kostolíkom, dočasné státie je 

riešené v zákone, navrhol vyčleniť 2 miesta, aby sa dal urobiť poriadok, chcel, aby 

tam boli jasné pravidlá, aby bola možnosť výberu peňazí z bankomatu.   

 JUDr. Dušan Lukačko – aby sa povolilo takéto státie, treba ho zlegalizovať, už nejde 

len o dočasné státie, ale vytvorí sa parkovacie miesto značením, ak sa uskutoční 

stretnutie, môžu sa riešiť tieto veci, je to aj problém vstupov do mesta, zóny zákazu 

státia, zákazu vstupu nákladných áut,  dal sa vypracovať autorizovanému človeku 

náčrt vodorovného značenia, chystá sa stavenisko – rekonštrukcia objektu p. Radu, 

bude sa musieť zrušiť parkovisko pred VÚB, náhradné miesta budú pod „hríbom“, 

preto tieto miesta nešli do ponukového konania ako stanovište taxislužby,  

 

 je rád, že sa veci posúvajú dopredu, prácu MsPo neatakoval, snaží sa vytvoriť systém, 

aby MsPo mala autoritu. Preto hovoril o tom, že miesta treba vyznačiť. Tak ako je to 

nastavené, tak sa to prijalo. Preto miesta nie sú označené a netreba robiť výnimky. 

 

Ing.  Juraj Čabák: 

 spýtal sa, či sa chce počet vozidiel statickej dopravy v meste znižovať, alebo 

zvyšovať? Či sa chce počas rekonštrukcie, aby tu autá parkovali, transport materiálov 

aby bol bezproblémový, aby nedochádzalo ku kolíziám, alebo chceme, aby autá 

parkovali, treba dať na to odpovede.  

 Mgr. Vladimír Kratoš – parkovanie pod kostolom a medzi schodmi pod horným 

trotuárom, rozpráva sa už o tom veľa rokov, nevyrieši sa to, pokiaľ sa miesto 

nevyznačí. Doteraz to tak nie je. Priestor ak nebude označený, bude tento problém. 

MsPo je napádaná zo strany poslancov ohľadne parkovania, je konfrontovaný zo 

strany voličov aj vodičov, že riešia len parkovanie. MsPo rieši aj iné veci, verejný 

poriadok, čistotu, veci, ktoré má riešiť zo zákona.  

 Mgr. Nadežda Babiaková - práca MsPo je často podnetom do čiernej skrinky, 

z každej strany sú kritizovaní.   

 

RNDr. Pavel Bačík: 

 vízie na Povrazníku, bolo zdevastované futbalové ihrisko (je zavezené kopami 

zeminy), pribudnú  obyvatelia, malo by sa uvažovať o športoviskách. Bolo by vhodné 

sa týmto zaoberať.  

 Ing. Ivana Ondrejmišková – v súvislosti s rekonštrukciou a odovzdaním 48 bytov 

novým obyvateľom bude potrebné sa začať zaoberať aj úpravou okolia a úpravou 

miestnych komunikácií, ale krytie a priority musia byť zahrnuté v rozpočte mesta.  

 


