
Interpelácie a dopyty poslancov z Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 29. 7. 2014 

 

Ivan Beňo: 

 oslovili ho obyvatelia Križovatky – tehlového domu, kto sa stará o tento park, sú tam 

stromy, ktoré sa neopilujú, neónka svieti do stromov,  stromy a kríky zasahujú do 

chodníka a schodov popri obchodoch.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – park je v súkromnom vlastníctve, vlastník problémy 

nerobí, môže sa rokovať s ním, aj MsÚ sa bude spolupodieľať. 

 Ing. Ján Hlinka – opílenie uvedených stromov zabezpečenia TS, m. p. v termíne do  

konca augusta 2014.  

 

Helena Koťová: 

 po minulom zasadnutí MsZ dávala písomné interpelácie, nebola spokojná 

s odpoveďou, ide o 5 RD na Ulici bratskej, 2 sú skolaudované, obyvatelia rodinných 

domov žiadali spevnenie prístupovej cesty, nie novú cestu, zamedzí sa znečisteniu 

cesty pri bytovke, k tejto veci žiada kompetentnú odpoveď. 

 Ing. Ján Hlinka – uvedená ulica slúži ako účelová komunikácia k  5 rodinným 

domom, ktoré sú stále v štádiu výstavby. Cesta je v súčasnosti vyspravená štrkom, je 

zjazdná osobným motorovým vozidlom. Cesta bude monitorovaná a prípadné jamy 

budú priebežne vyspravované napr. po dažďoch, aby sa zamedzilo znečisťovaniu 

cesty na Ulici bratskej. Stavebníci, ktorí v tejto lokalite vykonávajú stavebnú činnosť, 

sú povinní si komunikáciu na Ulici bratskej po sebe očistiť.  

 

 Ulica kolpašská, cesta je po dažďoch vymytá, chodia tam ľudia (cca 50 – 70 denne), 

štrk z cesty vyplavilo, treba ju spevniť 

 Ing. Ján Hlinka – z dôvodu dlhodobých dažďov bude ulica vyspravená v termíne do 

28. augusta 2014. Nakoľko na uvedenej „skratke“  nie je pevný podklad a nejde 

o miestnu komunikáciu, je potrebné vždy po dažďoch toto zasypať a vyspraviť.  

 

 pán Kotora má garáž pri Tescu, zle sa od garáží vychádza, cesta je úzka, bolo by ju 

treba rozšíriť cca o 1 m 

 JUDr. Dušan Lukačko – zástupkyňa vlastníkov bytov dotknutého domu nesúhlasila 

s ubratím zelene, je problém vjazdu a výjazdu s väčším autom, treba nájsť 

kompromis. 

 

 pochválila druhé kosenie na Drieňovej 

 

  na Ulici L. Svobodu 27, 28 je starý prašiak, ak sa nepoužíva, treba ho odstrániť, 

preveriť to 

 Ing. Ivana Ondrejmišková – táto požiadavka už bola na rokovaní MsZ vznesená, 

bolo odporúčané, aby vlastníci bytov dali prehlásenie, že súhlasia s odstránením 

uvedeného prašiaku, následne  bude tento odstránený.   

 

 od apríla t. r. žiadajú z DSS na Drieňovej jednu lavička, jednu majú, navrhla jednu 

zobrať z horného trotuáru.       

 Mgr. Nadežda Babiaková – úloha pre odd. PaSM, zistiť a kúpiť jednu lavičku pre 

DSS na Drieňovej 

 Ing. Ján Hlinka – lavička bola umiestnená podľa požiadavky.  

 



 poprosila za pani Pokošovú, má plesnivý byt na Ulici J. Straku, nič sa s tým nerobí, 

taktiež pani Filusová má sťažnosť, byt plesnivie,  

 RNDr. Pavel Bačík – vec pani Pokošovej je objednaná, je to zamerané, spodok sa 

zateplí. Pani Filusová mala problémy s užívaním bytu, boli to merať vlhkomerom, za 

posledný pol rok neevidoval žiadosť od pani Pokošovej, dodávateľ poučil užívateľov 

bytov, ako majú vetrať. 

 

 teplá voda na Ulici pátrovská 6, 7 – netečie dostatočne teplá 

 RNDr. Pavel Bačík – teplá voda sa dodáva v predpísanej kvalite na pätu domu, 

v predpísanom čase, ako sú uvedené rozvody, je vecou vlastníkov bytov a objektu, 

čiže SBD,  riešilo sa to pred pol rokom, boli tam ľudia, teplá voda sa prestavovala, 

vyzvali správcu bytového domu - SBD, aby zrealizovali reguláciu teplej vody. SBD 

na toto nereagovalo, odmietli reguláciu. Povinnosť Bytovej správy dodať teplú vodu 

bola splnená. Treba sa dohodnúť so správcom na riešení a zaplatení nákladov. Ide 

o technický problém.   

 

 oslovila primátorku s problémom E. Kalajovej, v byte má zlú elektriku, má zlé 

podmienky. Nevie, aký má nájom, či platí.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – šíria sa nepravdivé reči o prideľovaní bytov, aj byty na 

Budovateľskej ulici sa žrebovali.  

 RNDr. Pavel Bačík – vzhľadom na ochranu osobných údajov nemôže povedať, koľko 

pani Kalajová dlží za užívanie bytu na Ulici L. Svobodu 36, nevie používať el. 

spotrebiče v byte,  pomáha sa jej, má dlh na byte, pracovníci Bytovej správy chodia 

k nej odstraňovať poruchy. Vždy sa jej vyšlo v ústrety, aby mala byt užívania 

schopný.  Sociálne cítenie má. Podmienky má pani Kalajová také, na aký byt má 

peniaze. Každý by mal užívať taký byt, aký si môže platiť.   

 Ľubomír Barák – reagoval faktickou pripomienkou na poslankyňu Koťovú, poslanci 

nie sú sociálni kurátori, Komisia zdravotná, sociálna a bytová to rieši, mohla tam byť 

odborníčka. Prečo pani Kalajová neplatí, treba sa jej spýtať, rieši sa veľa ľudí, niektorí 

platia, iní nie. Navrhol uskutočniť mimoriadne msz a vydiskutovať si, aké byty sa 

budú komu dávať a odkryť tajomstvo sociálnych vecí, prideľovanie bytov, komu sa 

ako pomáha, neplatičov.  

 RNDr. Pavel  Bačík - nie je členom Bytovej komisie, je na zasadnutia prizývaný, 

podmienky prideľovania bytov stavaných z prostriedkov ŠFRB sú stanovené VZN, 

príjem musí spadať do určitej hranice, posledné prideľovanie bolo také, že žiadatelia 

museli dokladovať príjem, boli zaradení do kategórií na 1 a 2 izbové byty, byty sa 

losovali, Komisia schválila systém, boli vylosovaní aj náhradníci. Losovanie bolo 

verejné za prítomnosti VIO TV. Boli vykonané kontroly zo ŠFRB, kontrolovali 

Šobov 7, prešli zmluvy, museli sa doložiť príjmy, tiež kontrolovali nové byty na Ulici 

J. Straku 20, 21, ak by sa zistilo, že mesto nehospodári s bytmi tak ako má, muselo by 

vrátiť dotáciu zo ŠFRB.  

 

Renáta Antalová: 

 pred 2 mesiacmi prosila pre byty na Budovateľskej ulici lavičky 

 Ing. Ján Hlinka - v zmysle uvedenej požiadavky bola na Budovateľskej ulici 

umiestnená lavička.  

 

 

 



 pri pani Trokšiarovej na Dolnej ružovej ulici sa prepadáva kanál, už to bolo 

v interpeláciách, nebolo to urobené  

 Ing. Ján Hlinka – pri obhliadke za účasti p. Trokšiara bolo zistené nasledovné: 

kanalizácia nie je prepadnutá. Všetky vpuste a kanále boli prečistené. Zpred domu 

pani Trokšiarovej bola odstránená kamenná dlažba, aby bolo zistené, či pod dlažbou 

nie je prepad, toto sa nepotvrdilo, kamenná dlažba bola opätovne osadená späť.  

 

 Ulica kutnohorská je v zlom stave, po veľkej vode ju treba opraviť, aby sa tam dalo ísť 

autom   

 Mgr. Nadežda Babiaková – ulicu treba opraviť, dosypať  

 Ing. Ján Hlinka – uvedená ulica nemá spevnený povrch, po každom daždi dochádza 

k jej vymývaniu, ulica je monitorovaná a priebežne dosýpaná. Na Kutnohorskej ulici 

bol zároveň znížený stred komunikácie a bola dosypaná.  

 

 Ulica bočná, tiež Ulica kutnohorská, rozkopávky nie sú dané do pôvodného stavu 

 Ing. Ján Hlinka – Bočná ulica nemá spevnený povrch, takisto po každom daždi 

dochádza k jej vymývaniu, ulica je priebežne dosýpaná.  

 

 mobilné WC na Červenú studňu či sa dalo, odpovedalo sa jej, že je to možné 

 Ing. Ivana Ondrejmišková – mobilné WC sú počas celej LTS umiestnené pri 

jazerách: Počúvadlianske, Klinger, Belianske a v meste je pri bývalom OPP. Na 

Červenú studňu bolo v zmysle interpelácie mobilné WC doplnené. Na Vodárenské nie 

je možné dať WC (nie je prístup autom, ktoré WC čistí, do budúcna sa treba zamýšľať 

nad tým, aby boli služby WC za poplatok).      

 

 dopravné značenie Povrazník, nové nájomné byty, treba priechody pre chodcov, bude 

sa robiť cesta na Budovateľskej ulici? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – bol objednaný výškopis a polohopis, I. etapa cesty  

Ulice budovateľská v sume 40 tis. € je naplánovaná v úprave rozpočtu č. 1. 

 

 spýtala sa na zrušenie výherných automatov? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – Mesto Banská Štiavnica s tým súhlasí na celom území, 

musí sa k tomu pripraviť VZN.  

 

 na Družicovej ulici sa vypilovali samonálety, časť sa vypílila, haluzina skončila 

v záhrade 

 JUDr. Emília  Jaďuďová – ak sa spilovali porasty na pozemkoch, ktoré nie sú 

v majetku mesta, tieto sú povinní zlikvidovať majitelia pozemkov. Majiteľ pozemku si 

sám zrealizoval opílenie na vlastnom pozemku, postupne si realizuje likvidáciu dreva 

a opílených konárov.  

 

 za Piarskou bránou boli vysprávky štrkom, po dažďoch je namytý, treba ho odpratať 

 Ing. Ján Hlinka – po každom prívalovom daždi sa plocha čistí. 

 

 predložila návrh pre samosprávu, v regionálnych novinách bol zverejnený článok 

o rozhľadni, ktorej výstavba sa pripravuje v Novej Bani, aj Banská Štiavnica by si ju 

zaslúžila rozhľadňu (na Horných Rosniarkach) 

 JUDr. Dušan Lukačko – nápady sú, treba si sadnúť a dohodnúť sa, ako to bude 

financované.  



 Mgr. Nadežda Babiaková – k rozhľadni treba urobiť projekt, aby spĺňala požiadavky 

na bezpečnosť a nájsť na vybudovanie zdroje. Musí sa k tomu vyjadriť KPÚ a CHKO.  

 

 oslovili ju návštevníci z Klingera, či by bolo možné dať na schody do vody zábradlie, 

aspoň z jednej strany.   

 Mgr. Nadežda Babiaková - vlastníkom je SVP, musia dať súhlas. 

 Ing. Ivana Ondrejmišková – dňa 12. 08. 2014 sme písomne oslovili vlastníka (SVP, 

š.p.) na súhlas k umiestneniu zábradlia. Odpoveď sme zatiaľ neobdržali. Po kladnom 

vyjadrení môžeme uvedenú požiadavku zrealizovať.  

 

Ing. arch. Mravec: 

 upozornil na neporiadok pri bývalom objekte „Adam“, sú tam smeti aj vo vnútri  

 Ing. Ivana Ondrejmišková – vlastník objektu „Adam“ bol na uvedenú skutočnosť 

upozornený, objekt bol kompletne vyčistený a TS, m. p., realizovali zadebnenie 

všetkých otvorov na uvedenej budove v mesiaci júl. Takisto vlastník objektu nad 

„Adamom“ bol požiadaný o opílenie kríkov, ktoré zamedzovali verejnému osvetleniu 

celej ulice. Toto bolo takisto zrealizované, vypílené a vyčistené.  

 

 v starom meste je veľa potkanov a mačiek 

 Ing. Ivana Ondrejmišková – podľa Zmluvy o dielo č. 263/2012 bola deratizácia 

vykonaná od 01.09.2012 do 30.10.2012. Deratizácia bola vykonaná celoplošne na 

základe žiadosti Mesta Banská Štiavnica, ktorú následne nariadil Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva. Podľa informácie RUVZ, pokiaľ je potreba, je možné 

celoplošnú deratizáciu vykonať opakovane. Pokiaľ je takáto potreba, je nutné 

zapracovať finančné prostriedky na vykonanie opakovanej celoplošnej deratizácie na 

území mesta Banská Štiavnica do rozpočtu mesta pre rok 2015 (Mesto hradí len 

finančné prostriedky na objekty vo svojom vlastníctve) a následne požiadať RUVZ 

o nariadenie celoplošnej deratizácie. Na základe tohto nariadenia sú povinné všetky 

FO aj PO vykonať v stanovenom termíne deratizáciu svojich objektov na svoje vlastné 

náklady.  

 

  park na Križovatke, tržnica, „hríb“, sú tu bezdomovci, popíjajú, v centre mesta je to 

nepríjemné, je to zlá vizitka  

 Mgr. Vladimír Kratoš – na všetkých uvádzaných miestach sa priebežne vykonávajú 

kontroly na požívanie alkoholu na verejnosti. Keď mestská polícia zistí, že dochádza 

k porušovaniu VZN, vec rieši ako priestupok v zmysle zákona. Na základe uvedenej 

interpelácie MsPo zvýši intenzitu kontrol v týchto lokalitách a bude sa snažiť vo 

väčšej miere zaoberať „neprispôsobivými“ občanmi. Tu je potrebné rozlišovať medzi 

pitím alkoholu na verejnom priestranstve a samotným zdržovaním sa na verejnom 

priestranstve, čo nemôže byť vyhodnotené ako protiprávne konanie.  

 

 poďakoval MsÚ za opravu poklopu za Hotelom Grand - Matej po 25-tich rokoch 

 

  usmerňovanie MsPo cez víkend a počas akcií, autá parkujú hocikde, je dopravný 

chaos, toleruje sa to  

 Mgr. Vladimír Kratoš – Mesto Banská Štiavnica je charakteristické usporadúvaním 

veľkého počtu kultúrnych a športových podujatí najmä počas LTS. Existujúce 

parkoviská v týchto prípadoch nepostačujú a na parkovanie sa musia využívať aj iné 

plochy. Takáto prax je bežne využívaná i v iných mestách. Vzhľadom na neustále 

stúpajúci počet kultúrnych podujatí MsP pripravila návrh na riešenie dopravy počas 



týchto akcií. Ku dnešnému dňu počas všetkých podujatí nedošlo k vážnemu ohrozeniu, 

alebo znefunkčneniu cestnej premávky v meste Banská Štiavnica. Treba zohľadniť aj 

tú skutočnosť, že počas konania kultúrnych podujatí musí MsP zabezpečiť okrem 

parkovania aj iné úlohy v súvislosti s bezpečnostnou situáciou v meste Banská 

Štiavnica. Mestská polícia netoleruje žiadny dopravný chaos. Na riešenie dopravy 

v meste počas bežného víkendu MsP už prijala vlastné opatrenia, služby sú 

naplánované tak, aby pokrývali i skorú rannú dobu, kedy je v centre zaznamenávaný 

zvýšený počet občanov motoristov.  

 

 chodník na Klinger z Ulice Kyrmezera od Hornej Resly, vstup je zarastený, treba 

opíliť zeleň 

 Ing. Ján Hlinka – uvedená požiadavka bude zrealizovaná menšími obecnými 

službami v termíne do konca mesiaca august, nakoľko v súčasnej dobe prebieha 

kosenie cintorínov a čistenie kanalizačných vpustí po dažďoch.  

 

 oplotenie z ostnatého drôtu z RD pri vstupe na chodník ku Klingeru, treba vyzvať 

majiteľa, aby to odstránil (dom za cestármi) 

 Ing. Ján Hlinka – majiteľ uvedeného domu bol vyzvaný k úprave svojho oplotenia.  

 

 je smetisko pri kontajneroch na Zvonovom vŕšku  

 Ing. Ján Hlinka – uvedené priestranstvo bolo vyčistené, smeti boli odvezené. 

 

 navrhol zrušiť jednosmerku od tržnice, nikto ju nerešpektuje, v súvislosti s opravou 

Ulice mierová si vodiči skracujú cestu  

 JUDr. Dušan Lukačko – jednosmerná cesta je v smere od Zvonového vŕšku po dom 

MUDr. Gubricovej, práve tento úsek bol navrhnutý ako jednosmerný, pretože 

v zimnom období bol problém vyjsť k Zvonovému vŕšku a nie sa ešte vyhýbať 

protiidúcemu autu. Nie je dôvod na zrušenie jednosmernej cesty.  

 

 cesta smerom na Klinger, súčasťou oplotenia domu p. Solivarského je trčiaci 

železobetónový stĺp NN, je nefunkčný  

 Ing. Ján Hlinka – na SSE sme napísali požiadavku o odstránenie železobetónového 

stĺpu NN, ktorý je nefunkčný. Odpoveď sme zatiaľ nedostali.  

 

 cesta od židovského cintorína, odtiaľ vedie chodník na Katovu, je tam smetisko 

 Ing. Silvia Piliarová – uvedená interpelácia bola zahrnutá do podnetov čiernych 

skládok, ktoré evidujeme v k. ú. Banská Štiavnica. Uvedené čierne skládky budú 

zidentifikované, na akých pozemkoch sa nachádzajú a vlastníci budú vyzvaní k ich 

odstráneniu.   

 

 odvodnenie Ulice drieňová, začalo sa rigolom, v prácach sa nepokračuje 

 Ing. Ján Hlinka – uvedené odvodnenie sa realizuje súkromnými investormi, bez 

zaplatenia akýchkoľvek finančných prostriedkov. Realizuje to firma Agrocom, s.r.o, 

a p. Dobrovič, ktorí budú v začatých prácach pokračovať aj ďalej.  

 

Ing. Juraj Čabák: 

 opíliť stromy, ktoré zasahujú do osvetlenia je najvhodnejšie teraz, keď sú listy 

 

 



 upozornil, že pred domom pána Mihoka na Dolnej ružovej ulici, pri penzióne Rozália, 

úsek je v pasporte údržby ulíc, treba to vykosiť 

 Ing. Ján Hlinka – uvedená požiadavka bola zabezpečená.  

 

  označovanie stavieb, je schválený štatút,  obec určuje, akým spôsobom sa označujú 

budovy súpisným číslom – červeným a orientačným číslom – čiernym, na domoch sú 

čísla ornamentové, plastové, toleruje sa to, označenie musí byť predpísaným 

spôsobom, aj počas rekonštrukcie objektov 

 Ing. Jaromír Piliar - Problematika označovania stavieb súpisným číslom je v 

kompetencii obcí a je upravená v § 2c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v zmysle ktorého platí: „Obec určuje stavbám súpisné číslo a orientačné 

číslo, vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v 

súlade so skutočným stavom.“ V § 27a zákona o obecnom zriadení je 

splnomocňovacie ustanovenie pre Ministerstvo vnútra SR, aby ustanovilo všeobecne 

záväzným právnym predpisom podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných 

priestranstiev a o číslovaní stavieb. Týmto predpisom je vykonávacia vyhláška č. 

31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných 

priestranstiev a o číslovaní stavieb.  

Pre podrobnejšie usmernenie obcí vydalo ministerstvo vnútra po dohode s Úradom 

geodézie, kartografie a katastra SR  dokument „Informácia o postupe pri činnostiach 

súvisiacich s rozhodnutím obce o určení, zmene alebo zrušení čísla stavbe (budove). 

Všeobecne pre označovanie stavieb číslami platí: 

 tabuľky so súpisnými číslami a prípadne aj tabuľky s orientačnými číslami rovnakého vzoru, 

obvykle dáva vyhotoviť obec. Tabuľky so súpisným číslom sa vyhotovujú na náklady obce a 

stavebník ich obdrží bez náhrady. Vyhotovenie tabuľky s orientačným číslom uhrádza 

stavebník. 

 tabuľku so súpisným číslom a tabuľku s orientačným číslom preberie stavebník spolu s 

rozhodnutím o určení čísla stavbe. 

 pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom 

zabezpečuje stavebník na vlastné náklady. 

 tabuľky sa umiestňujú spravidla vedľa seba, napravo od vchodu tak, aby boli dobre viditeľné 

z najbližšej komunikácie a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy a jej okolia. 

V meste Banská Štiavnica je samosprávou mesta zabezpečované označovanie stavieb: 

 bielou smaltovanou tabuľkou s lemom  a súpisným číslom červenej farby 

 bielou smaltovanou tabuľkou s lemom  a orientačným číslom čiernej farby 

Tabuľky sú odovzdané stavebníkom v rámci konania k vydávaniu rozhodnutia o pridelení 

súpisného a orientačného čísla.  Nie  je mi zatiaľ známe, kedy  rozhodla samospráva 

o používaní označenia stavby orientačným číslom na používanej tabuľke jednotného typu, 

ale je predpoklad, že tak urobila, keďže označovanie stavieb touto tabuľkou je dlhodobo 

zaužívaným pravidlom v našom meste. Nerozhodnutie dáva možnosť vlastníkovi stavby 

na označenie stavby tabuľkou s orientačným číslom podľa jeho uváženia. 

 

 parkovanie – parkovacia služba toleruje parkovanie áut aj na miestach, ktoré nie sú 

vyznačené na dočasné parkovanie, tiež toleruje parkovanie vozidiel s parkovacími 

kartami na miestach určených na parkovanie s parkovacími lístkami, rýchlo obrátkové 

miesta v dolnej časti námestia sú zablokované autami s parkovacími kartami, ak je 

námestie plné, majú usmerniť, že je možné parkovať na inom parkovisku, služba 

nereguluje parkovanie 

 Mgr. Vladimír Kratoš – na základe uvedenej požiadavky bol pracovník TS, m. p., 

poučený MsP o pravidlách parkovania a o potrebnom usmerňovaní dopravy.  

 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p2c-1
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p27a
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-31


 manželia Kovárovci, zámena pozemku – nesúhlasia so schváleným návrhom, požiadali 

o zmenu ceny, požiadal, ak to nie je dohodnuté s dotyčnými, nedávať to na rokovanie 

 Ing. Ivana Ondrejmišková – uvedená požiadavka bola prerokovaná v Mestskej rade, 

manželia Kovárovci budú o výsledku informovaní.  

 

 cesta poza bytovky na Ulici hutníckej, je tam chodník, treba ho spriechodniť  

 Ing. Ivana Ondrejmišková – práce boli zabezpečené pracovníkmi menších obecných 

služieb. 

 

 kontajnery od horného cintorína na Štefultove sa vzali, premiestnili sa, smeti sa 

hromadia pri Bačíkovcoch na Ulici obrancov mieru (pri autobusovej zastávke Horný 

mlyn), ak tam majú byť, treba to dať pod kameru, nosia tam odpad autá idúce zo 

Štiavnických Baní 

 Ing. Ján Hlinka – uvedené kontajnery, ktoré boli na suchom tajchu, boli zapĺňané 

odpadom od návštevníkov najmä zo Štiavnických Baní, z tohto dôvodu boli presunuté 

ku vchodu do horného cintorína, nakoľko sú určené pre občanov, ktorí navštevujú 

horný cintorín. Ďalšie kontajnery, ktoré sú pri miestnej komunikácii na Ulici 

obrancov mieru sú z dôvodu nedostupnosti Ulice Sama Chalupku a ďalšie kontajnery 

sú pri dolnom štefultovskom cintoríne pri spodnej a aj pri vrchnej bráne. Kamera, 

ktorá monitoruje smetné kontajnery je umiestnená na Ulici F. Urbánka pri vchode do 

spodného cintorína.  

 

  spýtal sa, či časti mesta majú svoje hranice, Sitnianska, Štefultov, ktoré mali svoje k. 

ú., či sa teraz vie, kde je hranica oddeľujúca mesto Banská Štiavnica, Banská 

Štiavnica časť Štefultov a Banská Štiavnica časť Sitnianska? (otázka bola v súvislosti 

s členením volebných obvodov) 

 Mgr. Nadežda Babiaková – existujú urbanistické obvody, v územnom pláne by mali 

byť zaznamenané, bolo len k. ú. Banská Štiavnica a Banky. 

 

 k niektorým požiadavkám, treba skúsiť povedať na niektoré veci aj nie, treba riešiť 

dôležité veci a verejné veci.   

 

PaedDr. Klauz: 

 obyvatelia spod Kalvárie žiadajú na informačnej tabuli v tejto časti oznamovať, keď 

niekto zomrie  

 Ing. Rastislav Marko – uvedenú požiadavku neodporúčame realizovať, pretože hlavné 

miesta máme pokryté (centrum, Križovatka, Drieňová) a ak dáme pod Kalváriu, môžeme 

čakať požiadavky zo Štefultova, Jergištôlňa atď. Navyše pokiaľ sa stane, že sa nám 

skombinuje veľa podujatí a vážnych úradných oznamov, máme ešte aj teraz problém 

s priestorom, napriek tomu, že máme nové plochy na zastávkach. 
 

 požiadal TS, m. p. pri zvoze odpadu treba vyzbierať aj smeti okolo kontajnerov  

 Peter Heiler, riaditeľ TS m.p. – pracovníci, ktorí vykonávajú zvoz odpadu boli na 

uvedené upozornení.  

 

  ľudia sa odvolávajú na to, že platia dane, neuvedomujú si, že toto nepokryje ani 

náklady na osvetlenie a čistenie ciest, mali by byť sebavedomí a tiež sa zapájať do 

verejných vecí   

 

 



  od 16. 7. 2014 platí VZN o podmienkach držania psov, nie sú tabuľky, označujúce 

zákaz vstupu so psom  

 Mgr. Nadežda Babiaková - tabuľky sú objednané. 

 Ing. Ivana Ondrejmišková – dodacia lehota je 35. týždeň, následne budú osadené.  

 

RNDr. Pavel  Bačík: 
 požiadal o zrušenie trojuholníku na križovatke Ulíc J. Straku a pátrovská, dozvedel sa, 

že tam chodia policajti a vyberajú tam pokuty. Treba to urýchlene riešiť.  

 Mgr.  Nadežda Babiaková – trojuholník sa odstráni, dohodlo sa, že sa to bude riešiť 

pri úprave okolia stojísk na odpad.  Trojuholník bol v zmysle uvedenej požiadavky 

odstránený. 

 

Ľubomír Barák: 

 spýtal sa na zberný dvor, kedy bude predložená správa? 

 Ing. Ivana Ondrejmišková – MsÚ sa zaoberá touto požiadavkou a JUDr. Dušan 

Lukačko, zástupca primátorky mesta spracováva podrobnú správu aj s konkrétnymi 

osobnými zodpovednosťami a možnosťami Mesta využiť formu dohody o odstránení 

nedostatkov v projektovej dokumentácii, bez ich následného dofinancovania.  V rámci 

preštudovania zmlúv, viažucich sa na tento projekt je však potrebné analyzovať 

a právne správne klasifikovať zodpovednosť za dané čiastkové úlohy, vyplývajúce 

jednotlivým subjektom z týchto zmlúv a až následne môžeme podať relevantnú 

správu do MsR a do MsZ.  Vzhľadom k rozsahu a zložitosti materiálov, ktoré je 

potrebné naštudovať, potrebujeme dostatok času, aby sme Vám podali odborné 

stanoviská, na základe ktorých je možné v MsZ prijať prípadné opatrenia a úlohy pre 

MsÚ. Komplexná správa Vám bude predložená k rokovaniu MsZ až v ďalšom 

riadnom zasadnutí MsZ, pravdepodobne v mesiaci október 2014 po odporúčaní 

v MsR.  

 

 Čítal  zmluvy, zápočet, faktúry, prejazd a prechod na zberný dvor, nech si každý nesie 

zodpovednosť, má iný názor na zaplatenie sumy.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – neexistuje kolektívna zodpovednosť, nech MsZ 

rozhodne akokoľvek, vždy je individuálna zodpovednosť. Kúpil sa pozemok bez 

prístupu.    

 JUDr. Dušan Lukačko – riaditeľ p. Heiler, bol tam, dohodol to za poplatok, dostal 

kľúče,  až keď tam začalo chodiť veľa áut, pristúpilo sa k rokovaniam a po troch 

mesiacoch sa to zmenilo.  

 

 rodinné domy na Ulici bratská, keď sa domy stavali, bola požiadavka, že prístup bude 

z inej strany, cez parkovisko pri nemocnici 

 Mgr. Nadežda Babiaková – ak prístup ohrozuje ľudí, treba navrhnúť riešenie a zistiť 

potrebu finančných prostriedkov, na túto alternatívu si nepamätá, treba to pozrieť 

priamo na mieste, zistiť vlastníctvo pozemkov.  

 

 investícia do amfiteátra, spýtal sa, či sa preinvestovali prostriedky? 

 Ing. Rastislav Marko – robili sa úpravy vo vstupnom objekte - WC, obloženie, ich 

žiadosť – výmena strešnej krytiny je na pamiatkovom úrade, robilo sa odvodnenie 

spodnej časti, oporný múr pod pódiom, revízie, na konci roka bude zúčtovanie. 

 

 

 



 oproti soche A. Kmeťa na múroch a zábradliach sú reklamy, sú všade, na stĺpoch  

 Mgr. Nadežda Babiaková – stavebný úrad má za úlohu zaoberať sa odstránením 

všetkých reklám.  

 

 spýtal sa, či Štiavnické noviny nechýbajú, keď je odstávka, poslanci sa bijú o rozpočet, 

ak má šéfredaktor dovolenku, prečo nie je náhrada?  máme redakčnú radu, v lete je 

najviac akcií, akurát vtedy noviny nevychádzajú,  

 Ing. Rastislav Marko - Štiavnické noviny sú vydávané v týždennom cykle 

s výnimkou redakčnej prestávky. Tento pojem potvrdzuje aj novo vytvorený štatút. 

Kým pri krátkodobých výpadkoch v rozsahu napr. jedného týždňa je možné  ŠN 

realizovať prostredníctvom povereného zamestnanca, dlhodobejší výpadok (viac ako 2 

týždne) by znamenal vytvorenie novej dohody s externým redaktorom, a tým aj 

zvýšenie nákladov na Štiavnické noviny (mzda + náklady na tlač), čomu sa MsÚ aj 

vzhľadom na existujúce uznesenie o prípustnej strate snaží vyhnúť. 
 

 dal návrh na zrušenie čiernej skrinky, každý občan má právo prísť na MsZ, aj cez 

poslancov sa dajú podávať námety  

 

  výsadba „kruháča“ na Križovatke, dal námet, či by si poslanci nedali záväzok 

a spoločne ho nevysadili? 

 Ing. Ivana Ondrejmišková – zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý bol úspešný vo 

verejnom obstarávaní bol ukončený odstúpením od zmluvy z dôvodu nedodržania 

termínu zmluvy. Realizáciu tzv. kruhového objazdu na Križovatke zabezpečil Mestský 

úrad vo vlastnej réžii odborne spôsobilou osobou.  

 

 pomník padlých na Ulici kammerhofskej, združujú sa tam ľudia, ktorí tam prespávajú, 

ak je tam kamera, treba to monitorovať.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – rokovali so zástupcami RK cirkvi, je potrebné nastaviť 

iný režim nocľahárne, samospráva bude prevádzkovať nocľaháreň počas celého roka, 

určí sa režim a výška poplatku.  

 

vznikla požiadavka na parkovanie na Kalvárii, zistiť, koho sú pozemky, ktoré sú 

mestské, ako sa bude riešiť doprava, autá vchádzajú do areálu, je tam zákaz vjazdu  

 Mgr. Nadežda Babiaková – Štiavničania by sa mali vyjadriť v ankete, čo je pre 

nich prioritné, či sú to cesty alebo parkoviská, veci treba finančne zabezpečiť, 

treba v rozpočte zistiť, čo sa dá.  

   

 nesúhlasí s mobilnými WC na jazerách, sú tu občania mesta, ktorí platia dane, mesto 

znáša náklady za turistov, ktorí chodia k jazerám a neplatia nič 

 

Peter Ivaška: 

 žiadal do budúcna označovať materiály na web stránke mesta, ktoré sa zasielajú na 

rokovanie MsZ, či boli alebo neboli prerokované v Mestskej rade, resp. že MsÚ si 

vyhradzuje právo úpravy materiálov, ktoré neprešli rokovaním Mestskej rady 

 Ing. Ivana Ondrejmišková – v materiáloch, ktoré boli zaslané e-mailovou poštou 

poslancom MsZ je uvedené, ktorý materiál nebol predmetom rokovania MsR.  

V materiáloch, ktoré neboli predmetom rokovania MsR je rozdiel v uvedení 

uznesenia. Pri tých čo boli v MsR je uvedené, že MsR odporúča, pri tých čo neboli 

v MsR je napísané len MsZ. 

 



 

 kedy bude predložený Štatút ŠN? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – Štatút ŠN je pripravený na augustové rokovania MsR 

a MsZ. 

 

Ing. Ján Mojička: 
  vo februári žiadal zvolať stretnutie, kde by sa riešili neplatiči, čo s nimi?   

 RNDr. Pavel Bačík -  Bytová správa, s.r.o.   pravidelne sleduje stav a vývoj 

pohľadávok voči vlastníkom bytov, nájomníkom bytov vo vlastníctve mesta a iných 

organizácií a voči organizáciám za dodané teplo. Stav pohľadávok a ich vývoj je 

predmetom rokovaní valného zhromaždenia spoločnosti a dozornej rady spoločnosti. 

Vymáhanie pohľadávok za užívanie bytov bolo riešené upomienkami na možnosť 

výpovede z nájmu bytu a v prípade,  že dlžník nepristúpi k splátkam dlhu, posielame 

výpoveď z nájmu bytu a právnou cestou dosiahneme uvoľnenie bytu. Ak je 

neplatičom vlastník bytu, občan dostane  výzvu na uhradenie dlhu. Ak nereaguje, 

posielame preddražobnú upomienku. V prípade, že nezačne dlh splácať, navrhujeme 

dobrovoľnú dražbu bytu. Aktuálne sú podané dva návrhy na dražbu. Priebežne sú  

spisované dohody o uznaní a splátkach dlhu. Účinným prostriedkom je aj obmedzenie 

dodávky vody neplatičovi. Úroveň splácania je závislá od sociálnej situácie dlžníkov, 

staré dlžoby sú splácané len pri individuálnom riešení prípadu.  

 

 požiadal skôr oznamovať termíny zasadnutia MsR a MsZ  

 Ing. Ivana Ondrejmišková -  termíny zasadnutí sa realizujú spravidla podľa 

schváleného plánu práce. Pozvánka a materiály na rokovanie v zmysle rokovacieho 

poriadku sa doručujú minimálne tri dni pred rokovaním MsZ.       
             

 

 


