
Interpelácie a dopyty poslancov z MsZ, konaného dňa 7. 4. 2014 
 
Občania:  
Ján Rybár, občan  
� traja poslanci ho poznajú, vedia o čo ide, obdržali od neho elektronickú poštu - 

sťažnosť, fotodokumentáciu aj s popisom o čo ide, aký je názor, keď niekto vstúpi na 
súkromný pozemok a ťažkou mechanizáciou ho poškodí. Primátorka podpísala listy, 
uskutočnilo sa stretnutie s Ing. Čabákom, Ing. Blaškovičovou a Ing. Palovičom, 
pristúpil k dohode, že súhlasí s tým, ako navrhol vec riešiť pán Vahlandt. Odplavuje 
mu pozemok voda, je tam vytvorený val, parkujú tam autá, je tam vysypaný betón, 
nahádzané haluzy, na snímkach vidno, čo to robí na ceste, ako to vyzeralo predtým 
a teraz, cestný uzáver pitnej vody že nebol poškodený, je to na snímkach znázornené. 
Prosí vyjadrenie, čo s tým ďalej, v liste uvádza, že bude žiadať odškodnenie, resp. aj 
súdne trovy.   
� Mgr. Nadežda Babiaková - uviedla, že pán Rybár dostane vyjadrenie, vie, čo 

podpisuje, momentálna situácia je taká, že mesto nedalo súhlas ani na bagrovanie, ani 
na vybudovanie valu, keď sa budoval vodovod, bolo tam množstvo neporiadku a smetí 
na jeho aj mestskom pozemku. Bolo tam smetisko, vyčistilo sa to. Vždy keď zavolal, 
išlo sa a vyčistilo sa to. Momentálna situácia je taká,  stekanie vody z Pažíť pripúšťa, 
dala si všetky veci preveriť od roku 2008, dostane kvalifikovanú odpoveď s návrhom, 
ku ktorému sa stretnú. Bola tam skládka, neurobil to nikto z tu prítomných, za skládku 
berie tak isto zodpovednosť mesto ako aj vlastník pozemku. Dostane návrh na 
riešenie, kvalifikovaný.   

Ján Rybár, občan 
� primátorka mesta dala pokyn na vstup ťažskej techniky na súkromný pozemok, treba 

si pozrieť snímky, na ktorej strane je smetisko. Z jeho pozemku je fotografia,  
primátorka porušila zákon.  

Ján Rybár, občan  
� list z pracovného zasadnutia, je tam napísané, fotodokumentácia súhlasí. Mesto 

zasypalo fungujúci kanál, bývajú tam povodne. Treba to brať na vedomie a riešiť to.   
Mgr. Nadežda Babiaková  
� mesto dalo vytýčiť pozemok, po jeho liste, dostane právne kvalifikovanú odpoveď 

s návrhom na riešenie.  
 
Poslanci: 
 
PaedDr. Milan Klauz 
� poprosil TS, m. p. na Hviezdoslavovej ulici sú zložené kontajnery na triedený odpad, 

chodí tam nákladné auto, robí po tráve 20 – 30 cm ryhy, aby si našli miesto tam, kde 
bola spevnená plocha a nie po tráve, kde sa kosí.  
� Mgr.  Nadežda Babiaková – budú sa riešiť stojiská na triedený odpad, treba to riešiť 

v rámci toho.  
� Peter Heiler – dňa 24.04.2014 sme  boli uvedenú ulicu pozrieť aj s Ing. Veverkom, 

PhD. a skonštatovali sme nasledovné: kontajnery na triedený odpad na dotknutej ulici 
sú tzv. zvony, ktoré sa manipulujú hydraulickou rukou. Pri práci tohto vozidla je 
potrebný pomerne veľký priestor pre manipuláciu a dve osoby to obsluhujú, ktorých 
bezpečnosť je potrebné v možnej miere zabezpečiť. Súčasné umiestnenie  to 
umožňuje. Je tam spevnená plocha, je však úzka pre nádoby a zároveň manipulačné 
vozidlo a tiež slúži ako spojnica s Ulicou 8. mája, resp. SNP. Je možné umiestnenie 
len nádob na uvedenej spevnenej ploche, avšak zamedzíme spomínaný prechod a naše 



auto zablokuje komunikáciu na čas manipulácie. Plocha slúži aj čiastočne pre 
odstavenie osobných vozidiel, manipuláciu s palivovým drevom a podobne. Preto sme 
vyhoveli požiadavkám obyvateľov prvej bytovky o súčasné umiestnenie. Pokiaľ 
uvedená lokalita by mala výlučne slúžiť ako zelená plocha, je potrebné vymeniť druh 
nádoby na separovanie za menšiu napr. 240 litrovú, upraviť miesto stojiska podobne 
ako pre ZKO (to si pravdepodobne upravovali občania na vlastné náklady). 
V súčasnosti sa už rozbehol projekt „ Zavedenie efektívneho systému separovaného 
zberu odpadov v Meste Banská Štiavnica“, ktorý by mohol riešiť výmenu uvedených 
nádob. Bolo by teda vhodné do doriešenia umiestnenia jednotlivých stojísk strpieť 
status quo. 
 

Ing. Juraj Čabák 
� k interpeláciám z ostatného MsZ, dostal odpoveď zábradlie na trotuári, MsPo 

dokumentuje a následne rieši s príslušným odd. MsÚ, zaujíma ho, koľko eviduje MsÚ 
poškodení nového zábradlia na trotuári, resp. ďalších miestach, týchto miest je 
niekoľko, nie je istý, či sú všetky zdokumentované, či sú tieto miesta dané do 
pôvodného stavu. Nevracia sa to do pôvodného stavu.  
� Mgr. Vladimír Kratoš – MsPo v r. 2014 dokumentovala  4 poškodenia zábradlia. Išlo 

o nasledovné prípady: zábradlie na trotuári pred objektom Zlatý Dvor, pred objektom 
p. Preissa, ďalej zábradle pred Penzionom Matej a zábradlie na schodisku  nad ART 
café. Uvedené miesta boli opravené. Dňa 30. 4. 2014 bola vykonaná kontrola 
zábradlia na trotuári, iné poškodenia neboli zistené. 
 
� informácia z interpelácií – v zimnej sezóne, ktorá končí, bolo v nocľahárni 285 

prenocovaní, je to dobrý krok, ktorý by sme mali zachovať, je to námet pre Štiavnické 
noviny, medzi občanmi rezonuje pocit, že samospráva robí málo pre takýchto 
občanov, treba to odprezentovať, možno urobiť aj anketu. Dal na úvahu, či neznížiť 
sumu z 1 € na 0,50 €, pretože aj v Banskej Štiavnici v rímskokatolíckej farnosti 
vznikla iniciatíva, vyniesla výnos pre ľudí núdznych cca 1 tis. €, z ktorých sa 
prispieva niektorým občanom v sociálnej núdzi, časť je použitá aj na príspevok pre 
tých, ktorí si nemôžu dovoliť prenocovanie v tomto zariadení, asi mesiac sa snaží 
skupina ľudí, zastrešených R-K cirkvou, aj o výdaj šatstva, stravy, robia to vo 
vlastných bytoch a domoch, bolo by vhodné, dobré, poskytnúť vhodný priestor, ktorý 
bude využívaný aj na skladovanie šatstva a výdaj stravy. Je to výzva na samosprávu, 
resp. tých, ktorí sledujú prenosy, vygenerovať nápady, kde by aktivita mohla byť 
umiestnená,  
� Ing. Jaromír Piliar – prevádzka núdzového ubytovania počas dvoch rokov  

preukazuje nárast počtu odkázaných na podporné služby typu nocľahárne, jedálne, 
práčovne, strediska osobnej hygieny aj v našom meste. Preto budovanie centra 
pomoci pre osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na 
uspokojovanie základných životných potrieb sa v samospráve vníma ako potreba 
blízkej budúcnosti. 
 
�  k odpovedi na interpelácie – uvádza sa, že na Ulici energetikov sú len 2 parcely pod 

garáž, ktoré vrátila pani Kováčová, dohoda bola uzatvorená len v marci, kedy budú 
parcely pripravené na realizáciu, aby sa mohli odpredať verejnou súťažou, ako je to 
s ďalšími parcelami v tejto lokalite (prečítal si, že sa môžu budovať len spoločné 
parkovacie priestory) na mape sú ešte vyznačené parcely č. 5267/7, 5289/107, 108, 
109, 110, 111, z toho sú 2 vrátené pani Kováčovou, čo s ostatnými 4 parcelami? 



� JUDr. Emília Jaďuďová – pozemky parcela C KN č. 5289/107, 5289/108, 5289/109, 
5289/110,  5289/111, 5267/7 nie sú vhodné na výstavbu garáží z dôvodu umiestnenia 
ochranných pásiem existujúcich plynárenských zariadení.  
Pozemky parcela C KN č. 5269/24 a 5269/23, ktoré Mesto spätne nadobudlo do 
vlastníctva od JUDr. Kováčovej (kúpna zmluva zavkladovaná 10. 4. 2014). Tieto 
pozemky sú už ocenené Znaleckým posudkom. Návrh na vyhlásenie a schválenie 
podmienok obchodnej verejnej súťaže bude po spracovaní materiálu predložený na 
rokovanie MsZ v mesiaci jún 2014.    
 
� požiadal, či je možné technickým riešením alebo dohodou dosiahnuť, aby 1100 l 

kontajnery, ktoré sú umiestnené medzi terasou pána Erneka a VÚB umiestniť mimo 
dosahu očí a tých, ktorí ich navštevujú, platí VZN o tom, ako majú byť nádoby na 
komunálny odpad umiestnené, resp. vynášané na verejné priestranstvo len v určenom 
čase a v určených hodinách,  
� Peter Heiler – s Ing. Veverkom, PhD. sme preverili aj nádoby umiestnené  za terasou 

pána Erneka,  a to 2 kusy 1100 litrové a 1 kus 240 l na ZKO. My sme iný vhodný 
priestor na uvedené nádoby nenašli. Myslíme si však, že podobne ako iné subjekty 
v CMZ si vedia riešiť vhodný typ nádoby a jeho pristavovanie v čase vývozu, tak aj 
prevádzkovateľ uvedeného zariadenia by sa mal s tým vyrovnať. 

 
� v súvislosti s rekonštrukciou verejných priestranstiev a prípravou rekonštrukcie časti 

Mierovej ulice (vjazd do Botanickej ulice) odporučil, aby k príprave, ak je v štádiu, že 
je všetko pripravené, aby s občanmi a subjektami, ktoré budú dotknuté, sa uskutočnilo 
stretnutie, čo ich čaká, za akých podmienok sa budú môcť dostať do svojich domov a 
priestorov, v minulosti to bolo uskutočné tak, že pracovisko po skončení prác bolo 
upratané, pozemky v smere von z mesta, ktoré sú majetkom mesta, predpokladá, že 
by bolo vhodné uvažovať o kombinácii zelených a odstavných plôch, aby sa čo 
najviac vozidiel zachytávalo pred centrom mesta,  
� Dušan Vahlandt – vjazd do Botanickej ulice bude v priebehu celej realizácie 

prejazdný. Ulica mierová je uzatvorená, obyvatelia bytovýcho domov boli 
oboznámení, že budú zabezpečené provizórne prejazdy k bytovým domom na Ulici 
mierová č. 6, 10 a 13. Takisto aj ostatní občania a motoristi boli výveskami 
oboznámení s dopravnými obmedzeniami.  
 
� odpoveď na jeho interpeláciu, že pripomienky od poslancov sú na to, aby boli 

sumarizované a môže sa realizovať len to, čo je v rozpočte, že interpelácie sú priestor 
pre poslancov, ktorí môžu informácie od občanov (nie len od voličov) použiť na to, 
aby mohli byť prednesené na MsZ, aby mohli byť sumarizované a brané do úvahy 
jednotlivými organizačnými útvarmi úradu a stali sa námetmi a východiskami pre 
prípravu rozpočtu, resp. zmien rozpočtu, podnety od poslancov, aby sa nemuseli stále 
opakovať, zaradiť ich do zásobníka podnetov, projektov, keď sa schvaľuje rozpočet, 
tieto sa zo zásobníka vyberú a je možné ich riešiť, pri 1. zmene rozpočtu budú úspory 
na niektorých položkách (priaznivá zima), budú môcť byť niektoré veci, ktoré 
v pôvodnom návrhu rozpočtu neboli schválené, bude môcť byť s nimi pracované, aby 
mohli byť zapracované, podnety od poslancov sa nemusia stále opakovať, ale keď sa 
raz povedia, a nie sú odstránené, dovtedy by mali byť evidované a pracované s nimi 
a vytvoriť podmienky na ich realizáciu,  
� Ing. Ivana Ondrejmišková – v zmysle rokovacieho poriadku sú poslanci oprávnení 

ústne na zasadnutí mestského zastuptieľstva v bode programu „Interpelácie a dopyty“ 
interpelovať primátora mesta, zástupcu primátora mesta a členov mestskej rady vo 



veciach týkajúcich sa výkonu ich práce. Poslanci sú oprávnení tiež požadovať od 
hlavného kontrolóra mesta, prednostu a vedúcich pracovníkov MsÚ, náčelníka 
mestskej polície, riaditeľov organizácií zriadených mestom, vysvetlenia vo veciach 
týkajúcich sa ich činnosti. V prípade, že na interpelácie alebo žiadané vysvetlenie nie 
je možné odpovedať na zasadnutí mestského zastupiteľstva, musí sa poslancovi 
poskytnúť písomná odpoveď najneskôr do 30 dní po ich podaní.  
Zvyčajne nie je možné vyriešiť prostredníctvom interpelácie požiadavky takého 
rozsahu, na ktoré nie sú finančné prostriedky zahrnuté v rozpočte mesta, alebo je na 
ne potrebné spracovať projektovú dokumentáciu. A napríklad niektoré interpelácie, 
ktoré je možné operatívne riešiť či už e-mailovým alebo telefonickým kontaktom 
s Mestským úradom, či už nečistoty, upratanie, opílenie a pod. s takouto 
„interpeláciou“  nemusí poslanec čakať, kým sa bude konať mestaké zastupiteľstvo.  
Pri zostavnovaní rozpočtu, resp. pri jeho úprave môže každý poslanec dávať návrhy, 
ktoré je podľa neho potrebné zahrnúť do rozpočtu, ale takisto musí povedať odkiaľ a 
z akých prostriedkov budú financované. Pri zostavovaní rozpočtu je vždy veľa 
podnetov či už od poslancov, alebo od občanov. Raz ročne môžeme urobiť sumár 
interpelácií, ktoré budú tvoriť podklad pri príprave rozpočtu.   

 
� e-mail od p. Foltána, ako bude s jeho názorom naložené, namieta, že uznesenie, ktoré 

bolo prijaté k návrhu rozpočtu  29. 1. 2014,  že návrhy neboli zapracované do 
uznesenia tak, ako on pôvodne navrhol, išlo o pripomienky občana.   
� Ing. Ivana Ondrejmišková – na e-mail od pána Foltána zo dňa 10. marca 2014 

odpovedala dňa 23. 04. 2014 primátorka mesta. Pán J. Foltán vo svojom e-maily 
nenamieta žiadne uznesenie, ale požaduje zmeniť zápis (text) v zápisnici z rokovania 
MsZ. Zápisnica zo dňa 29. 01. 2014 bola podpísaná overovateľmi, primátorkou mesta 
a prednostkou, je zverejnená na stránke mesta. Pán Foltán dostal na svoju požiadavku 
písomnú odpoveď.  

 
Ing. arch. Peter Mravec 
� kedy sa bude rokovať o položke na úpravu miestnych komunikácií,  
� JUDr. Dušan Lukačko – o položke na úpravu miestnych komunikácií môžeme 

rokovať pri prvej úprave rozpočtu mesta.  
 
� aký je stav so spracovaním ÚPN – aktualizácia, mal byť predložený, aj na 

pripomienkovanie a schválenie MsZ, dopracovať ho, aký je stav, aké sú lehoty? 
� Ing. Danka Gajdošová – keďže došlo k zmene  zákona o záberoch 

poľnohospodráskeho pôdneho fondu (PPF), bolo nutné dať vypracovať mapové 
podklady z Výskumného ústavu pôdohospodárstva, dodacia doba bola cca. 40 dní. Na 
základe týchto podkladov sa momentálne vypracovávajú výkresy v ÚPN o záberoch 
PPF a budú predložené na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor opravných 
prostriedkov v súlade so zákonom č. 220/2004 o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy. Súčasne prebehlo opätovné prerokovanie pripomienok 
s Krajským pamiatkovým úradom. Momentálne je pripravené opätovné prerokovanie 
s občanmi, ktorí si uplatili svoje pripomienky k zmenám a doplnkom. Následne po 
vyhodnotení pripomienok bude ÚPN dopracovaný o stanovisko z Okresného úradu 
a následne bude predložený na schválenie do  MsZ.  
 
� je tu jar, odpad po psoch, treba ho pozametať, vyčistiť,  
� Ing. Ján Hlinka – čistenie  verejných priestranstiev je zabezpečované postupne 

zamestnancami Technických služieb a verejnoprospešnými prácami. 



 
� odpoveď na jeho otázku, týkajúcu sa rozpadajúceho trotuáru, odpoveď nie je 

dostatočná, 
� Ing. Ivana Ondrejmišková – odpoveď na uvedenú interpeláciu bola daná 

v interpeláciách dňa 27.02. 2014 Ing. Zuzanou Kladivíkovou, ved. odd. výstavby, ÚP 
a ŽP nasledovne: 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. 
Pokiaľ vám odpoveď oddelenia výstavy ÚPa ŽP nie je postačujúca, je možné 
objednať statický posudok, ktorý spracuje odborne spôsobilá osoba a ktorý povie aký 
je reálny stav trotuáru.  
  
� Ul. Mierová, investícia, ktorá sa má realizovať z rozpočtu štátu, je vysúťažená, sú 

financie, kedy sa práce fyzicky začnú, 
� Dušan Vahlandt – zmluva bola zverejnená dňa 24. apríla 2014,  práce sa fyzicky 

začali dňa 28. apríla 2014. 
 
� v akom stave je PD Ulica A. Sládkovičova a Ulica A. Pecha, kedy bude konzultácia? 
� Dušan Vahlandt – dňa 28. apríla 2014 sa uskutočnilo spolu s komisiou výstavby 

prerokovanie PD ulíc A. Sládkoviča a A. Pécha. Podľa zmluvy o dielo by mala byť 
kompletná PD odovzdaná v termíne do 31. mája 2014. 
 
� v rámci interpelácie bola otázka, úprava Ulica Višňovského, mal ju zrealizovať pán 

Kollár, čo sa deje ďalej, stav je nedotknutý? 
� JUDr. Emília Jaďuďová – na túto interpeláciu bolo odpovedané na predchádzajúcom 

rokovaní MsZ, s týmto obsahom: 
 „ 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.“  Na oddelení PaSM viac informácii nemáme. 

 
� čo sa odohráva so šachticou na Ulici Palárika?   
� Ing. Ivana Ondrejmišková – povrch okolo uvedenej šachtice bude vyspravený 

v termíne do 31.05.2014. 



 
� kto dal podnet na spílenie stromov pred katolíckou farou, ide o mestský pozemok? 
� Ing. Ivana Ondrejmišková – pozemok je vo vlastníctve mesta, ale žiadateľom 

o vypílenie stromov bola Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Štiavnica. 
Povolenie na výrub vydal Okresný úrad Banská Štianvica, odbor starostlivosti 
o životné prostredie. Dôvodom bol rast drevín a koreňovej sústavy do oporného múru 
a do základov budovy, ktorá je NKP a zasahovanie koreňovej sústavy do kanalizácie 
a dvíhanie príjazdovej komunikácie.   
 
� schvaľoval sa zámer, spolufinancovanie KaSS a Rubigall, aká je predstava 

zabezpečenia finančných prostriedkov ? 
� Ing. Ivana Ondrejmišková – spolufinancovanie budeme riešiť vtedy, keď budeme 

vedieť výsledky oboch projektov, teda či boli úpsešné, resp. neúspešné a výšku 
poskytnutej dotácie. Od nej sa bude odvíjať aj výška spolufinancovania, podľa toho, 
aké bude finančné hospodárenie mesta (aktuálna finančná situácia)  budeme 
rozmýšľať o tom, či spolufinancovanie dokážeme vykryť z vlastných zdrojov, resp. 
z úveru, alebo budeme rokovať s firmou, ktorá bude úspešná vo verejnom 
obstarávaní.  

 
Renáta Antalová 
� k interpeláciám, treba sa vyjadrovať pravdivo, na Pechovej ulici že nie sú odpílené 

stromy, sú tam, treba to pozrieť,  
� Ing. Ján Hlinka -  kontrola bola vykonaná ráno po konanom MsZ. Neboli zistené 

žiadne pohodené konáre, ani odpílené stromy. Nie je záujem zavádzať a hovoriť 
klamstvá, ale treba si uvedomiť, že prietsor sa ráno vyčistí a krátko nato je zavezený 
a znečistený. Odpratávanie sa organizuje priebežne a opakovane. 
 
� osvetlenie, prídu za ňou občania, pýtajú sa, prečo sa osvetlenie vypína o 23:00 hod., 

malo by sa vypínať o 24:00 hod., treba odpovedať pravdivo,  
� Ing. Ján Hlinka – opravu a nastavenie zabezpečili Technické služby, m. p., dňa 

24.04.2014. 
 
� trotuár, oproti zelovocu je zlomené zábradlie – celý kus, treba to pozrieť,  
� Ing. Ján Hlinka – oprava uvedeného zábradlia bola zabezpečená a zrealizovaná  
     p. Celderom. Kontrola za účasti MsP bola vykonaná 30. apríla 2014.  

 
� očistené cesty po ZÚ, treba ľudí poslať, je veľa posypového materiálu na krajniciach 

vedľajších ciest,  
� Ing. Ján Hlinka – čistenie zabezpečujú postupne malé obecné služby. 

 
� cesta na Povrazník, začiatok Ulice obrancov mieru, pod Daningerovým domom je 

nahádzaný odpad pod cestou, treba to vyčistiť,  
� Ing. Ján Hlinka – priestory boli vyčistené Technickými službami, m. p., dňa 

24.04.2014 
 
� interpelácie – záhrada pána Zátureckého, dostala odpoveď, ale tráva rastie, treba to 

vyčistiť 
� uvedená záhrada bola vyčistená dňa 24.04.2014 aktivačnými pracovníkmi.  

 
 



 
Helena Koťová 
� poprosila primátorku mesta odpratať konáre po opilovaní SSE, odbočka Ulici 

Fándlyho a Ulici kolpašská, 
� Ing. Ján Hlinka – priestory boli vyčistené Technickými službami, m. p., dňa 24. 

04.2014 
 

� lavičky na Drieňovej sú zlomené, treba ich skontrolovať a opraviť (urobiť obhliadku) 
� Ing. Ján Hlinka – obhliadka  bola urobená a nedostatky boli odstránené. Lavičky ku 

dňu 23. 04. 2014 boli opravené. 
 
� poďakovala náčelníkovi MsPo, dávala interpeláciu na riešenie psíčkarov pred Tescom, 

chodia hliadky, kontrolujú to, na celom sídlisku je zvýšenú pozornosť venovaná 
psíčkarom na dodržiavanie čistoty a odstraňovanie exkrementov,  
� Mgr. Vladimír Kratoš – kontrola psíčkarov na sídlisku Drieňová bude vykonávaná 

i naďalej. 
 
Peter Ivaška 
� na Križovatke sa majú vypíliť borovice, spýtal sa na to, 
� Mgr. Nadežda Babiaková - bolo tam naplánované stojisko pre kontajnery na 

separovaný zber, vyriešilo sa to, stromy sa píliť nebudú, stojisko bude posunuté na iné 
miesto. 
 

Peter Ivaška 
� začiatkom roka spomínal že chce so študentami SLŠ a SOUL očistiť niektoré úseky,  

napr. pri Prachárni a nad štadiónom, vyčistiť niečo, žiadal začiatkom marca 
o povolenie na výrub, povolenie dostal 2 dni pred koncom marca, už sa nedalo nič 
riešiť, poprosil, treba to riešiť na jeseň, aby si to mesto zabezpečilo,  
� Ing. Ivana Ondrejmišková – na základe ústnej požiadavky pána poslanca Petra 

Ivašku začiatkom mesiaca marec (nie začiatkom roka) sa uskutočnila fyzická 
obhliadka pozemkov, na ktorých plánuje vypilovanie uskutočniť. Následne bolo 
zidentifikované vlastníctvo jednotlivých pozemkov a bola vypracovaná žiadosť o 
povolenie na výrub drevín na pozemku vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica 
(pozemok pri štadióne pod Kalváriou) o výpílenie náletových drevín. Žiadosť bola 
zaslaná na Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, 
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 03. 2014 a na mesto bolo doručené 
26.03. 2014. Ostatné pozemky, na ktorých žiadal o výruby drevín a krovín neboli vo 
vlastníctve mesta Banská Štianvica,  preto Mesto žiadalo vlastníkov uvedených 
pozemkov o vyjadrenie (súhlas) k výrubu. V jednej lokalite vlastník pozemku doručil 
na Mesto Banská Štiavnica svoje nesúhlasné stanovisko. Stanovisko k druhej lokalite 
od Rudných baní a Slovenského pozemkového fondu bolo súhlasné. Obe stanoviská 
boli Mestu Banská Štianvica doručené v mesiaci apríl 2014.  Žiadosť o výrub drevín 
je možné podávať celoročne s tým, že obdobie vegetačného pokoja je od 01.10. – 
31.03., proces správneho konania má svoju zákonnú postupnosť a lehoty, ktoré je 
potrebné dodržiavať.  

 
� pripomenul že sa končí volebné obdobie, počítače, ktoré majú poslanci zapožičané, 

            ako bude s nimi naložené, koľko budú musieť ešte poslanci zaplatiť, akým spôsobom, 



� Ing. Jaromír Piliar – po ukončení volebného obdobia bude vyčíslená zostatková 
hodnota notebookov a tieto budú ponúknuté doterajším užívateľom (poslancom MsZ) 
na odkúpenie do osobného vlastníctva.  

 
� interpelácie z posledného MsZ, spýtal sa a nedostal odpoveď, sedenie k Červenej 

studni, nedozvedel sa princíp, ako to fungovalo, dal písomný podnet, poprosil o 
písomné vyjadrenie.  
� Ing. Viktória Michalská –  pán poslanec Peter Ivaška dostane na svoju interpleáciu  

a zároveň podnet písomnú odpoveď.  
 
Ing. Miriam Blaškovi čová 
� kto dozoruje stavbu výmeny el. stĺpov na Štefultove, treba to pozrieť, križovatka Ulíc 

J. I. Bajzu, Obrancov mieru, Na Maximilián šachtu, je tam kanál, pri osádzaní stĺpu ho 
zasypali, to isté aj na Ulici Debnárika, je tam stĺp, či to upracú po sebe, robí to SSE, 
kto to odstráni, či mesto? Treba to odsledovať, aby následky nemuselo odstraňovať 
Mesto.   
� Mgr. Nadežda Babiaková – majú povolenie, treba to prekontrolovať stavbármi,  
� Ing. Zuzana Kladivíková – výmena elektrických stĺpov na Štefultove sa realizovala 

na základe ohlásenia stavebných úrav. Uvedené práce nepodliehajú stavebnému 
povoleniu, v prípade dopytov - s realizačnou firmou komunikovali zamestnanci 
Technických služieb, m. p..  

 
� 25. 3. mali záhradkári výbor v bývalej pošte, bola tma, striedajú sa tam vetvy 

verejného osvetlenia, svetlo nesvietilo,   
� Ing. Ján Hlinka – nefunkčnosť VO v tomto období bola  zapríčinená prekládkou sietí 

a osadením nových stĺpov. Z tohto dôvodu nebolo verejné osvetlenie  funkčné. 
 
� Ul. Debnárika, robili sa rôzne úpravy, dávali sa tam nové stĺpy, kto to bude 

vysprávkovať? narušila sa statika uličky,   
� Ing. Ján Hlinka – bola vykonaná obhliadka  za účasti vedúcej oddelenie výstavby, 

ÚP a ŽP Ing. Zuzany Kladivíkovej. Nedá sa jednoznačne povedať, že statika bola 
narušená osadením stĺpov alebo pri výstavbe zrubového domu. 
 
� spýtala sa pána konateľa Bytovej správy, kedy bol naposledy na Plavárni, či je 

spokojný so skrinkami, sú malé, treba tam dať lavičky, nie je kde si dať veci, skrinky 
sú nové, ale nepraktické,  
� RNDr. Pavel Bačík - na mužskej strane sú lavičky, aj veľké skrinky, dajú sa lavičky 

aj na dámsku stranu, pôjde to pozrieť. K veľkosti skriniek, ide o štandardné skrinky 
bežné v akvaparkoch na Slovensku, riešilo sa to podľa finančných možností.  

 
� kedy bude úprava rozpočtu? 
� Mgr. Nadežda Babiaková – najskôr musí byť plnenie, až potom úprava rozpočtu,  

 
� je potrebné, aby sa MsÚ po Štefultove aj prešiel, spýtala sa, či je s domom pána 

Juríčka všetko v súlade?  
� Mgr. Nadežda Babiaková - bola aj na Drieňovej aj na Štefultove, na Ulici B. 

Nemcovej treba urobiť cestu, treba urobiť výstup z materiálu o mestských 
komunikácicách. Pán Ing.  Ďurica, statik, urobil návrh na riešenie kultúrneho domu, 
urobí sa stretnutie s obyvateľmi pred úpravou rozpočtu. Bola aj na Ulici partizánskej.  

 



� čo stavajú Mestské lesy vo svojom areáli? 
� Ing. Jaroslav Dudík – dreváreň a koterce pre psov.  

 
 
Ľubomír Barák 
� spýtal sa, chodí pracovník z TS, m. p. opravuje kocky na námestí, je to v poriadku, 

Ulici akademická sa robila minulý rok, je tam veľa popraskaných kociek, má sa 
pokračovať Mierovou uliciou, či sa to bude reklamovať, alebo sa to bude robiť v réžii 
mesta v záruke? 
� Dušan Vahlandt – záruka na vypadntué kocky bola v období 6 mesiacov od 

ukončenia diela. Záruka na dielo je v zmysle zákona, ale vypadnuté kocky, napr. po 
zimnej údržbe, alebo v dôsledku otáčania sa vozidiel sa realizujú v réžii mesta.  
 
� k minulému MsZ, boli splátkové kalendáre pre Salamandru resort, sú tam prenajaté aj 

iné pozemky inej firme, či je aj iná nájomná zmluva s mestom (pri vleku, firma sa 
delila, Mesto prenajalo pozemok aj inej firme, vlek funguje, spolupráca s Mestom 
a MsL by mala byť lepšia), zaujíma ho, či je tam iná zmluva a či platia nájom? 
� JUDr. Emília Jaďuďová  - dňa 01. 07. 2008 bola uzatvorená Nájomná zmluva č. 

11/2008 medzi Mestom Banská Štiavnica a Paradais, s. r. o. Predmetom nájmu bola 
nehnuteľnosť C KN parcela 1785/31 o výmere 30 000 m2, lesný pozemok vytvorený 
GOP zo dňa 02.06.2008, ktorá vznikla oddelením z pôvodnej parcely  C KN 4422/1 
(EKN 1785/1). Nájomca požiadal časť úhrady nájomného, vyplývajúce z nájomnej 
zmluvy, riešiť kompenzáciou za pozemok, ktorý je pod  mestským chodníkom na  
Akademickej ulici.  

 
� nájomné zmluvy, bavili sa, čo sa môže a čo nie zverejniť, keď bola odpoveď, že  bude 

stretnutie ohľadne volieb, veci, ktoré nie je možné zverejniť, ale poslanci môžu do 
nich nahliadnuť (neplatiči, aj za smeti), spýtal sa, keď neplatí firma 2 roky, sme 
povinní podľa VZN smeti odvážať? Firmám nie je kde zasielať upomienky, niečo sa 
dáva exekútorom, mal by byť prehľad, kto platí a kto nie? Sú aj zľavy. Možno aj ďalší 
nebudú platiť. Ak niekto neplatí smeti, prečo ich Mesto odváža? Na najbližšie MsZ si 
bude tieto materiály žiadať,  
� Ing. Ivana Ondrejmišková – podľa ustanovenia § 52 ods. 2 Daňového poriadku 

správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu 
k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových 
nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1 600 €. V súlade s 
ustanovením § 52 ods. 2 Daňového poriadku. Mesto Banská Štiavnica ako správca 
dane zverejňuje zoznam daňových dlžníkov 
http://egov.banskastiavnica.sk/default.aspx?NavigationState=806:0: v zmysle zákona na 
stránke mesta www.banskastiavnica.sk , transparentná samospráva, zoznam daňových 
dlžníkov.  
 
� koľko sa platí za nájom za reklamu na kultúrnom centre, či je zmluva s HG-M, koľko 

platia? 
� Ing. Rastislav Marko - bannery na Kultúrnom centre, veľký tam už nie je, na menší 

bude v mesiaci máj pripravená nájomná zmluva.   
 

� žiadal sumarizáciu, na ktorých pozemkoch sú nájmy za bilboardy, či platia, komu, či 
Mestu alebo Bytovej správe, či sú oficiálne povolené? 



� Renáta Baráková – umiestenenie reklamných zariadení – bilboardov, na pozemkoch 
podlieha stavebnému konaniu. Nájomné zmluvy na umiestnenie reklamných 
bilboardov na pozemkoch vo vlastníctve mesta uzatvára Mesto Banská Štiavnica. 
V súčasnosti máme 3 platné nájomné  zmluvy, a to : 
1/ so spoločnosťou ISPA – na 3 reklamné bilboardy, a to 1 na pozemku parcela C KN 
č. 5333/1 (vo svahu pri odbočke od štátnej cesty na sídlisko Drieňová ) a 2 reklamné 
bilboardy na pozemku parcela C KN č. 3992/1 na Ulici mládežnícka. Nájomné je 
uhrádzané včas a v plnej výške. 
2/ spoločnosť Rabaka – 1 reklamný bilboard na pozemku parcela C KN č. 5333/1 na 
sídlisku Drieňová.  Nájomné za rok 2014 ešte nie je uhradené, bola im výzva na 
zaplatenie.  
3/ s firmou Beta Car – bilboard umistnený na pozemku parcela E KN č. 6599/7 ( pri 
štátnej ceste vpravo od zastávky SAD – Hájik smer na Banskú Belú). 
Nájomné za užívanie pozemkov  je uhrádzané včas a v plnej výške.  
Nájomné zmluvy na umistnenie  bilboardov, resp. reklamných zariadení umiestených 
na budovách vo vlastníctve mesta uzatvára správca budovy (Bytová správa, s. r. o., 
oddelenia MsÚ, ktoré majú budovu v správe..... ) 
Nájomné zmluvy na umiestnenie reklamných zariadení a pútačov na stĺpoch verejného 
osvetlenia, na verejných priestranstvách a zábradliach uzatvára správca komunikácií, 
verejných priestranstiev,verejného osvetlenia Technické služby, m.p.. 

 
� výstup pána Rybára, v roku 2010 bolo sedenie, veci pripomienkoval, neriešilo sa to, 

teraz sa to ide riešiť, takto je to s veľa vecami, sú to veci v kompetencii štatutára, ktorý 
má svojich vedúcich, ktorí majú taktéto veci riešiť, veci sa odďaľujú,  

 
� nie je mysliteľné, aby policajti riešili len psíčkarov, sú tu na to aj občania, ktorí môžu 

podať svedectvo, MsPo nie je len na kontrolovanie psov, majú aj iné povinnosti 
 
� MsPo – poďakoval im za činnosť a riešenie parkovania na Námestí sv. Trojice, to isté 

aj pri parkovaní pod Kostolom sv. Kataríny, kde ľudia na chvíľu zastanú, vybavia veci 
v banke a toto miesto opúšťajú, kde aj tieto veci rieši mestská polícia citlivo, otázkou 
či parkovať, alebo neparkovať je vecou poslancov, pretože oni schvaľujú VZN 
o parkovaní a musia sa rozhodnúť, čo chceme,  

 
� ihriská, či sa už realizujú, je vhodné počastie, kedy sa to bude robiť? 
� Ing. Rastislav Marko - detské ihriská, rieši sa sponzoring, momentálne budú ihriská 

sprístupnené v obmedzenom režime, pieskoviská vymenia, cenové ponuky od 25 – 30 
tis. €, je to cca 5 – 6 rokov na jedno ihrisko (chcú sa dať 2), dodanie od 5 – 7 týždňov, 
cieľom je dať ich do užívania do 1. 6. 2014. 

 
� bola Rada školy na Drieňovej, škola je otvorená nonstop, musí byť jedna centrálna 

brána, sledovať to kamerou, sledovať vstup do areálu, aby sa nepoškodzovali ihriská, 
 
�  idú voľby, kde sa budú môcť dať bannery, kedy sa to dozvie? 
� Ing. Ivana Ondrejmišková – je pripravené VZN o plagátovacích plochách. Toto 

VZN však rieši len tri plagátovacie skruže v majetku mesta  Banská Štiavnica. 
 
Ing. Slavomír Palovič 
� Ul. 29. augusta, ako bolo organizované vypilovanie stromov, hodili to na súkromný 

pozemok, žiadal vysprávkovanie cesty na Ul. Antolská, 



� Ing. Ján Hlinka – na základe telefonického rozhovoru s Ing. Palovičom Mesto 
zabezpečilo odvoz drevnej hmoty z opílených stromov do 26. 04. 2014. Ulica 
antolská bude vyspravená v rámci vysprávok MK v období do konca mesiaca máj 
2014. 

Ing. Juraj Čabák 
� k parkovaniu na Nám. sv. Trojice, pri Bergerichte, vytvorenie parkovania – vozenie 

detí do ZUŠ, schválilo sa tu parkovanie? NIE. Schválilo sa VZN o parkovaní. 
� Ľubomír Barák  – odsúhlasilo sa, čo netreba.      
� Mgr. Vladimír Kratoš – pred Bergerichtom nie je schválené parkovanie v zmysle 

VZN č.6/2013. Platí tu zákaz státia. Na tomto mieste však vodič môže zastaviť v 
zmysle zákona č. 8/2009 o cestnej premávke. 
 

Renáta Antalová 
� pred rokom sa riešilo parkovanie v starom meste, aby sa umožnila dostupnosť do 
     banky, ZUŠ, kvetinárstva, že sa dovolí parkovanie pred bývalým kasínom, nič sa   
     neriešilo. Treba vytvoriť parkovanie na krátkodobé státie.       
� JUDr. Dušan Lukačko – vzhľadom k tomu, že Mesto má kladné stanovisko ORPZ 

ZH k vytvoreniu dvoch parkovacích miest oproti budove Radnice na miestnej 
komunikácii, nič nebráni tomu, aby sme takéto miesta pre parkovanie vozidiel 
vytvorili. Dôležité pri schvaľovaní týchto parkovacích miest bolo rozhodnutie, že 
tieto miesta budú určené ako miesta reservé pre dva subjekty. Tieto v súčasnej dobe 
nemajú záujem o  miesta, preto mesto oslovilo ďalšie subjekty, a po ich vyjadrení sa 
pristúpi k realizácii resp. zriadeniu týchto parkovacích miest, či už formou reservé 
alebo na časové parkovacie lístky.  

                
 


