
Interpelácie a dopyty z Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 4. februára 2015 

 

 

Poslanci MsZ: 

 

Ivan Beňo: 

 tlmočil poďakovanie náčelníkovi Mestskej polície od vodičov z Ulice L. Svobodu, po 

5 rokoch sa podarilo odpratať nepojazdné auto z parkoviska.  

 

Ľubomír Barák: 

 chválil za piatok (husté sneženie, kalamitná situácia), spýtal sa, kto je zodpovedný za 

dispečing a čistenie snehu, Technické služby zarábajú odpratávaním snehu, ale 

nemôže to ísť na úkor občanov. Prvý deň je ťažko situáciu zvládnuť, ale ďalšie dni to 

treba urobiť, zobrať aj iných dodávateľov, aby sa včas situácia zvládla.  

 upozornil na 5 ks kvetináčov, ktoré zostali na hornom trotuári pod snehom (hodnota 

jedného je cca 50 €), to isté aj lavičky, dá sa to schovať v podchodoch, aby sa 

neznehodnocovali. Je to o komunikácii, treba s majetkom mesta gazdovať. 

 Peter Heiler – kvetináče zostali vonku, upozornil firmu, ktorá to čistila a riadila. 

Vývoz snehu začal počas sneženia v piatok večer, boli zapojené 3 firmy, frézy boli 

nasadené až v sobotu.  Pracovali všetky mechanizmy, spolupracovali s firmami, 

nádielka snehu bola veľká v malom časovom úseku. Všetci, s kým boli uzatvorené 

zmluvy,  boli vyzvaní, riešilo sa v rámci operačného plánu.  

 

 spýtal sa Ing. Marku na zmluvu o prenájme amfiteátra, čo bolo urobené v roku 2014? 

Či priebežne počas roka sa práce kontrolujú. Žiadal o podanie informatívnej správy 

o stave a histórii zmluvy s I.M. T. Smile, ako to má chronologicky ísť. Ak bude takýto 

stav, objekt bude ďalej chátrať. Nevidí posun, je to krok späť,  

 Ing. Rastislav Marko – poslali nájomcovi písomnú výzvu na dodanie vyúčtovania, ak 

ho nedodajú, Mesto s nimi zruší zmluvu. V objekte sa robili kompletne toalety, bolo 

povolenie pamiatkového úradu na výmenu strechy. Za nesplnenie povinností sú 

v zmluve sankcie. Informatívna správa o prenájme Amfiteátra je písomne spracovaná 

a bude predložená na rokovanie Mestského zastupiteľstva 18. 02.2015.  

 

  na objekte kultúrneho centra sú zamrznuté žľaby, obteká fasáda, ktorá bola 

odovzdaná na jeseň, Mesto má problém gazdovať, starostlivosť o objekt je 

nedostatočná.  

 Ing. Rastislav Marko - áno, rýny boli v daný deň primrznuté. Bolo to tretí deň po 

nástupe do práce a na ďalšie dni bolo avizované oteplenie, takže napriek zisteniu 

(primrznutý bol aj horný žľab) sme nepovažovali v tej chvíli za nutné prikročiť 

k inému riešeniu. Aj v súčasnosti máme žľab primrznutý, jediné riešenie je zrejme 

zavolať hasičov a prostredníctvom plošiny vybrať ľad. Dlhodobé riešenie sú len 

vyhrievané žľaby. Pripomínam, že priebežne obíjame cencúle, ako aj máme označené 

nebezpečenstvo prechodu a náš údržbár monitoruje stav celého objektu (včera napr. 

menil madlá, ale to samozrejme nikto nevidí). V každom prípade popieram, že 

dochádza k akejkoľvek degradácii objektu okrem bežnej amortizácie, tak ako to 

naznačoval pán poslanec. 

 

 



 v objekter kultúrneho centra je nefunkčný pisoár.  

 Ing. Rastislav Marko - pisoár je funkčný, osobne som ho bol hneď ráno pozrieť. 

Podľa pána Kašíka tam bol menší problém, ktorý bol odstránený ešte pred konaním 

zastupiteľstva. V každom prípade ma prekvapuje, že pán poslanec toto zistenie 

nepovedal na mieste, keď sme sa na akcii stretli, ale nechával si to až na 

zastupiteľstvo, kde rozvíjať tému nefungujúceho pisoára považujeme za nehodnú 

rokovania. Áno, je možné, že občas sa vyskytne nejaký technický problém, je to však 

bežnou súčasťou správy akéhokoľvek objektu. Oveľa častejšie máme problémy v kine 

Akademik a veríme, že tieto nám pán poslanec pomôže odstrániť a podporí renováciu 

toaliet v danej budove. 

 spoločná cesta ku Hotelu Grand Matej, chodia tam autá, treba s nimi komunikovať, 

aby aj oni prispievali k údržbe cesty, prístup k budove nie je očistený od snehu.  

 Ing. Rastislav Marko – cesta je komunikácia, ktorú majú na starosti TS. Napriek 

tomu pred hlavným vstupom odhŕňa úržbár, ktorý sa počas pracovných dní stará aj 

o okolie horného vstupu a dokonca, ak je na to dostatok času, aj o schody pri 

Kmeťovi. Neexistuje dôvod, aby sme my riešili cestu pred budovou, rovnako, ako pán 

poslanec neodhŕňa cestu pre svojou prevádzkou. 

Mgr. Ján  Kružlic: 

 stojiská na separovaný odpad pri ZŠ Drieňová, ich poloha nie je dobrá, sú obavy - 

zásobovatelia školskej jedálne nechcú voziť tovar ku rampe na parkovisko. Treba 

vyriešiť prístup. Taktiež stojisko pre školu je umiestnené v tráve, malo to byť 

vybetónované. 

 Ing. Marián Zimmermann – uvedenú požiadavku preveríme a zistíme možnosti 

riešenia.  

 

Renáta Antalová: 

 spýtala sa, aká je vízia s pletárskym skeletom na Križovatke? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – objekt je vo vlastníctve súkromných osôb, Mesto s nimi 

rokovalo vo veci riešenia parkoviska, ich cenová ponuka bola veľmi vysoká, 

záujemcovia za takú cenu odstúpili od riešenia a stratili záujem.  

 

 problém Exnárova č. 23, poprosila pani primátorku, p. Helcz doručil 

fotodokumentáciu, odovzdala ju pani primátorke, ide o mestské pozemky.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – s pánom Helczom komunikovala, prednostka MsÚ 

s pracovníčkami odd. právneho a správy majetku boli na obhliadke, podá písomnú 

informáciu. Povinnosťou Mesta je situáciu riešiť.  

 Ing. Ivana Ondrejmišková - pozemok E KN 5426/8 je vo vlastníctve Mesta Banská 

Štiavnica. Na mieste bola vykonaná obhliadka v mesiaci január. Pán Helcz následne 

nato doručil fotodokumentáciu priľahlého pozemku k bytovému domu na Ul. Exnára 

č. 23 aj na Oddelenie právne a správy majetku. Pán Helcz bol ústne vyzvaný na 

rokovaní MsZ, ako aj pracovníčkami oddelenia PaSM k doloženiu platného 

splnomocnenia na zastupovanie obyvateľov bytového domu, vzhľadom nato že nie je 

vlastníkom bytu v danom bytovom dome. Do dnešného dňa sa nepreukázal platným 

splnomocnením, na základe ktorého by mohol zastupovať v tejto veci obyvateľov 

bytového domu. Z tohto dôvodu sa s pánom Helczom neviedli rokovania, ohľadom 



využívania pozemku E KN 5426/8. Vzhľadom nato, že ide o priľahlý pozemok 

k bytovému domu na Ul. Exnára č. 23, je naplánovné spoločné rokovanie s vlastníkmi 

bytov v bytovom dome, na ktorom sa dohodne na využívaní priľahlého pozemku.  

 poprosila o lepšiu zimnú údržbu miestnej komunikácie pri ZŠ J. Horáka,  

 Peter Heiler, riaditeľ TS m.p. – okolie ZŠ J. Horáka bolo následne vyčistené 

nakladačom. Tiež parkovacie a manipulačné plochy v areály a v okolí podľa 

usmernenia pána riaditeľa školy. 

 

  zaujímala sa, kedy sa budú odovzdávať byty na Povrazníku? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – byty sa musia skolaudovať, prerokovať zmluva, podá sa 

správa do MsZ. Proces odovzdania bude taký istý ako v prípade 40 b. j.  

 

Ing. Ján Čamaj: 

 navrhol, v prípade opakovania sa podobnej zimnej kalamity, či by bolo možné 

schváliť skládku snehu v areáli betonárky na Antolskej ulici, nemusel by sa sneh 

vyvážať na Šobov.   

 Mgr. Nadežda Babiaková – skládku musí posúdiť životné prostredie a ostatné 

dotknuté orgány, dá sa k tomu vyjadrenie. Požiada riaditeľa TS m.p. o preverenie 

tejto možnosti.  

 

JUDr. Dušan Lukačko: 

 spýtal sa ohľadne úhrady peňazí cross triatlonu, zatiaľ neprišli.  

 Ing. Kamila Lievajová - v pondelok doniesol doklady pán Poprac, úhrada odišla na 

uvedené číslo účtu.    

  

 k výberovému konaniu na prenájom bufetu + telocvične, bola záujemkyňa, zmluva sa 

neuzavrela, žiadal vysvetlenie? 

 RNDr. Pavel Bačík, riaditeľ Bytová správa, s.r.o. – odpoveď bude podaná ústne na 

rokovaní MsZ dňa 18.02.2015. 

 

 kto má na starosti chodník na Mierovej ulici? nie je odprataný sneh, treba to pozrieť, 

 Peter Heiler, riaditeľ TS m.p. – sneh z chodníkov bol strojne čistení súčasne 

s ulicami Akademická a Mierová a následne vyvezený. Pri stĺpoch verejného 

osvetlenia a iných prvkoch drobnej architektúry, z dôvodu možného poškodenia 

strojom bolo dohodnuté ručné dočistenie  snehu. Podľa kapacitných možností to bolo 

urobené postupne, najmä aktivačnými pracovníkmi 

 

 Banky + verejné osvetlenie Banky. Treba informovať ľudí.  

 Ing. Marián Zimmermann – na Bankách spadlo elektrické vedenie, porucha bola 

odstránená.   
 


