
Interpelácie a dopyty z Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 18. 2. 2015 

 

 

RNDr. Pavel Bačík: 

 reagoval na interpeláciu poslanca JUDr. Lukačku z predchádzajúceho MsZ, týkajúcu 

sa prenájmu nebytových priestorov: fitness a bufet v plavárni, vysvetlil, že najskôr bol 

vypísaný zámer na prenájom priestorov s termínom 12. 12. 2014, do tohto termínu 

bolo potrebné predložiť žiadosť, vrátane živnostenského listu, boli uvedené 

požiadavky, nik sa neprihlásil. Druhý krát bol termín vyhlásený do 9. 1. 2015, prišla 1 

žiadosť, záujemkyňa doložila cenovú ponuku, účel využitia, nebol doložený 

živnostenský list. Tento si chcela vybaviť, potom volali ešte 2 záujemcovia, avšak už 

bolo po termíne, bolo potrebné vypísať novú súťaž. Medzitým stratila o prenájom 

záujem aj prvá žiadateľka. Na prenájom uvedených priestorov vypísal novú súťaž 

s termínom 12. 2. 2015, tiež sa nikto neprihlásil. Preto aj prostredníctvom medializácie 

rokovania MsZ využil možnosť a ponúkol priestory bufetu a fitness na prenájom.   

 

 k profilom poslancov MsZ, ktoré budú zverejnené na web stránke mesta, navrhol 

doplniť aj členstvo poslancov v orgánoch spoločností, podnikov a škôl zriadených 

Mestom Banská Štiavnica, aby mal občan prístup k týmto informáciám.    

 Ing. Ivana Ondrejmišková – uvedená požiadavka bola zrealizovaná. Na stránke 

mesta v sekcii poslanci sú zverejnené kompletné profily jednotlivých poslancov MsZ.  

 

Mgr. Karol Palášthy: 

 spýtal sa ohľadne náteru strechy na plavárni, nie je mu jasné rozdelenie kompetencií, 

je to majetok Mesta, ktorý spravuje Bytová správa, s. r. o., ako je to rozdelené? Či 

prešli niektoré kompetencie na zamestnancov plavárne, alebo je všetko v kompetencii 

konateľa Bytovej správy? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – Bytová správa, s. r. o. má zverený majetok mesta do 

správy, spravujú ho prostredníctvom rozpočtu mesta, pracovno právne vzťahy sú 

v kompetencii konateľa spoločnosti.  

 RNDr. Pavel Bačík – ide o zverené kompetencie na danom úseku.   

 Ing. Juraj Čabák – uviedol, že keď človek nie je vo vnútorných orgánoch obchodnej 

spoločnosti, nepozná vnútorný mechanizmus, vecnú zodpovednosť, riadenie vo 

vzťahu ku plavárni.  

 RNDr. Pavel Bačík – Bytová správa, s. r. o. si robí finančný plán, v plavárni sa 

minulý rok robili tlakové nádoby, menili sa rozvody, na náter strechy nevyšlo, tento 

rok bude natretá.      

 

Mgr. Mikuláš Pál: 

 požiadal o vytvorenie komplexného prehľadu projektov za rok 2014, ktoré Mesto 

podalo, realizovalo, ukončilo a ktoré neboli schválené a z akého dôvodu, aj 

o zverejnenie tohto prehľadu.   

 Ing. Ivana Ondrejmišková – požadovanú správu pripravia, aj  v zmysle plánu práce 

MsZ je takáto správa naplánovaná na rokovanie MsZ v mesiaci apríl 2015. 

 

 

 

 

 



Dušan Beránek: 

 spýtal sa riaditeľa TS, m. p. či by bolo možné doplnenie verejného osvetlenia na 

Uliciach obrancov mieru v hornej časti a údržba osvetlenia na Ulici Š. Moyzesa za 

kostolom, sú tam poruchy, bolo by to treba prekontrolovať.  

Peter Heiler – uvedená požiadavka bola prekontrolovaná TS na druhý deň, porucha 

nebola zistená. Doplnenie verejného osvetlenia navrhol pán poslanec na  iný termín.  

 

JUDr. Dušan Lukačko: 

 požiadal o zistenie vlastníctva pozemku za hutníckymi bytovkami, je tam vedenie, 

elektrikári tam vypilovali, či sa to dá odpratať, ak je to mestské? 

 Ing. Ján Hlinka – dňa 26.02.2015 bola vykonaná obhliadka v teréne pri ,,hutníckych” 

bytových domoch. V teréne bolo zistené, že za ,,hutníckymi” bytovými domami boli 

spílené kríky. Pozemky kde boli kríky vypílené nie sú vo vlastníctve Mesta Banská 

Štiavnica, ale vo vlastníctve súkromnej vlastníčky a Slovenského pozemkového 

fondu. Na základe uvedenej interpelácie sme vlastníkov požiadali o vyčistenie 

pozemkov.  

 

Helena Koťová: 

 spýtala sa Ing. Piliara, pred 2 týždňami mu poslala e-mailovú správu ohľadne 

zverejňovania smútočných oznámení na informačnej tabuli v časti pod kalváriou, 

občania by to privítali, 

 Ing. Rastislav Marko – momentálny stav a počet informačných tabúľ častokrát 

nevyhovuje ani súčasnému objemu informácií, ktoré je potrebné zverejniť. V krátkej 

dobe preto neplánujeme uvoľnenie existujúceho priestoru pre smútočné informácie. 

 

 občania z Ul. L. Svobodu č. 13 (pri ZŠ) spísali žiadosť na opílenie veľkého stromu, 

problém je v tom, že pod ním parkujú už rok 2 autá, preto požiadala o spoluprácu 

v tejto veci náčelníka MsPo.   

 Mgr. Vladimír Kratoš – bola zistená totožnosť majiteľov uvedených vozidiel 

a následne ich MsPo vyrozumela o žiadosti občanov. O danej skutočnosti bola 

informovaná p. Koťová, avšak k 26. 2. 2015 nebol stanovený termín opílenia. Po 

stanovení tohto termínu je potrebné túto skutočnosť oznámiť na MsPo, ktorá 

zabezpečí  aby uvedený priestor bol uvoľnený. Majitelia vozidiel bývajú na Ul. L. 

Svovodu č. 13. 

 

Renáta Antalová: 

 obyvatelia Ulice Exnára č. 4 si podali žiadosť na vypílenie 4 ks smrekov, poprosila, 

aby sa na to nezabudlo 

 Ing. Silvia Piliarová – konanie na výrub požadovaných smrekov sa uskutoční dňa 04. 

03. 2015, pozemky sú vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu (súhlas 

k výrubu vlastník dal), po vydaní rozhodntuia si žiadatelia výrub zrealizujú 

svojpomocne.  

 

 Ul. budovateľská č. 14, doobeda boli za ňou obyvatelia, či by bolo možné v jarnom 

období vysadiť tu zeleň 

 Ing. Silvia Piliarová – uvedená požiadavka bude zrealizovaná v jarných mesiacoch, 

bolo dohodnuté, že Mesto Banská Štiavnica zakúpi rastlinný materiál na výsadbu, 

ktorá bude zrealizovaná svojpomocne obyvateľmi bytovky.  

 

 



 spýtala sa na spracovávanú Štúdiu využiteľnosti územia Červená studňa? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – štúdia využiteľnosti územia Červená studňa sa 

pripravuje, je termín dodania, môže sa to prerokovať na MsZ, spracovateľkou je  

Ing. arch. Paučulová.  

 

 spýtala sa tiež na výberové konanie na architekta mesta, ako dopadlo? 

 Ing. Ivana Ondrejmišková – uviedla, že výberové konanie bolo zrušené, zajtra sa 

zverejní nové výberové konanie v Štiavnických novinách na stránke mesta, vo VIO 

TV.  

 

 požiadala TS, m. p.  a MsPo o častejšie kontroly na Záhradnej ulici, tiež o lepšiu 

údržbu Farskej ulice, chodia tadiaľ žiaci do škôl,  

 Peter Heiler - požiadavka pani poslankyne bola zapracovaná do operačného plánu 

ručného čistenia menšími obecnými službami. 

 Mgr. Vladimír Kratoš –   na základe podnetu MsPo zvýši kontroly dodržiavania 

verejného poriadku a čistoty na Záhradnej ulici v Banskej Štiavnici ako v denných tak 

i nočných hodinách. 

 

 upozornila na situáciu oproti kultúrnemu centru, chodník má ľadovú vrstvu, nie je 

možné ho používať od SSE až po odbočku do Višňovského ulice.  

 Mgr. Vladimír Kratoš – kontroly MsPo vykonáva, ide o chodník pred SBM, na 

budove zamrzol žľab, preteká to, počasie je problematické, na vysokých budovách je 

problém to odstraňovať.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – o probléme bude hovoriť s riaditeľom SBM, riešením by 

bolo vykurovanie žľabov. Problém čistenia chodníkov je širší, samosprávy sa tým 

zaoberajú, môže to čistiť aj Mesto, ale muselo by dôjsť k zvýšeniu daní, aby sa získali 

prostriedky do rozpočtu mesta.  

 

Mgr. Karol Palášthy: 

 v tejto súvislosti požiadal hlavného kontrolóra o podanie informácie, koľko pokút bolo 

uložených, resp. ako sa vymohli za porušovanie príslušného VZN mesta? 

 Ing. Marián Láslo - v mesiacoch január a február 2015 MsPo vykonávala kontroly 

dodržiavania VZN č.4/2011 o čistote mesta a verejnom poriadku. Kontroly sú 

evidované v protokole udalostí. Uvedenými kontrolami v roku 2015 MsPo zistila 12 

prípadov porušenia uvedeného VZN. Vo všetkých prípadoch bola zistená zodpovedná 

osoba. Po upozornení tieto osoby uvedené závady obratom odstránili, čo bolo 

preverené opakovanou kontrolou. Z uvedeného dôvodu blokové pokuty neboli uložené 

a všetky prípady boli riešené pohovorom. Pri ukladaní sankcií sa postupovalo 

v zmysle § 12 zákona č.372/90 Zb. z.. Išlo o prípady závad v schodnosti chodníkov 

pred prevádzkami na Ul. A. Kmeťa, Kamerhofská, Dolná, Akademická a Trojičné 

námestie. Ďalej boli zistené závady na objektoch budov na Ul. A. Kmeťa, Katová, 

Kammerhofská a Trojičné námestie. Mená osôb a konkrétnych objektov, ktoré boli 

riešené sú evidované na MsPo. Vzhľadom na rozsah snehovej kalamity a plnenie 

ďalších úloh príslušníkmi MsPo je možné, že všetky závady neboli zaznamenané. Ak 

sú konkrétne poznatky, že došlo k naplneniu skutkovej podstaty priestupku, v zmysle 

§ 20 zákona č.372/90 Zb.z. je možné priestupok prejednať do dvoch rokov od jeho 

spáchania.  

 

 

 



Ing. Juraj Čabák: 

 riešením nie sú tabule „pozor padá zo strechy“, keď má niekto nehnuteľnosť do ulice, 

treba ho upozorniť na neplnenie povinnosti a riešiť situáciu, napr. z domu na Ul.  A. 

Kmeťa č. 5, ktorý je vo vlastníctve mesta padá sneh,   

 

 spýtal sa ohľadne plavárne, či sú poznatky o prejavoch spokojnosti, resp. sťažnosti? 

 RNDr. Pavel Bačík – verejne prístupná je kniha návštev, kde môžu občania svoje 

podnety a sťažnosti zapisovať, v zmysle zákona je uvedená aj odpoveď.   

 

 odporúčal do Štiavnických novín témy, ktoré dnes odzneli na MsZ, a to: nemocnica, 

mestské objekty, poriadok, sneh, ďalej témy, ktoré odzneli v interpeláciách občanov 

o 15:00 hodine, 

 Mgr. Michal Kríž – články o nemocnici boli zverejnené v dvoch predchádzajúcich 

číslach ŠN č. 6 zo dňa 26. 2. a č. 7 zo dňa 5. 3., situáciu aj naďalej mapujeme, 

o snehovej nádielke a odstraňovaní kalamitnej situácie sme informovali verejnosť 

v ŠN č. 4 zo dňa 5. 2. ako aj o projektoch z programu „Obnovme si svoj dom“, ďalšie 

zaujímavé témy pripravujeme v nasledujúcich vydaniach ŠN. 

 

 spýtal sa, kedy bude predložená informácia o vyúčtovaní príspevku na vysielanie VIO 

TV, kto je za to zodpovedný? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – vyúčtovanie bude predložené do najbližšieho MsZ, 

zodpovedné je odd. KCRaŠ.    

 Ing. Rastislav Marko – finančné vyúčtovanie bude spracované v spolupráci 

s ekonomickým oddelením.  Mesačné fakturácie prebiehajú kontrolou na oddelení 

kultúry, športu a mediálnej komunikácie, ktorá je zameraná na obsahové dodržiavanie 

zmluvy a dĺžku jednotlivých Štiavnických magazínov. 

 

 k VZN – prevádzkový poriadok na parkoviskách, je nespravodlivé, nevymožiteľné, 

pravidlá neplatia pre všetkých, počúva to od občanov, ktorí si kúpili parkovacie karty 

1. a 2. januárový týždeň a sú ľudia, ktorí využívajú všetky benefity bez sankcií 

doteraz. Tiež treba parkovať poriadne, hlavne počas podujatí v centre mesta. Spýtal sa, 

koľko bolo napomenutí? Je za zrušenie tohto VZN, keď sa nedodržuje. Kto to 

kontroluje?  

 Mgr. Vladimír Kratoš - prevádzkový poriadok na parkoviskách je kontrolovaný 

a vymožitelný. Svedčí o tom fakt, že MsPo v mesiacoch Január a Február r. 2015 

zistila a riešila 198 priestupkov na úseku cestnej premávky v meste Banská Štiavnica. 

MsPo zaznamenala za toto obdobie 3 oznámenia od občanov z Ul. Palárika vo veci 

rezidenčného parkovania. Prípady sú evidované a všetky boli riešené v zmysle 

priestupkového zákona. Žiadné iné oznámenia od nespokojných občanov MsPo 

nezaznamenala.Všeobecné konštatovanie o nedodržiavaní nie je možné hodnoverne 

preveriť, potvrdiť, alebo vyvrátiť. Ak máme skutočný záujem riešiť uvedený problém, 

je potrebné vec oznámiť tak, aby mohla byť zadokumentovaná v danom čase 

a priestore. Dvojčlenná hliadka nemôže  byť súčastne na Drieňovej, Križovatke, 

Povrazníku a aj v centre mesta. MsPo má skutočný záujem riešiť otázku parkovania 

a nebojí sa jej. Spolupráca v tomto duchu s občanmi, alebo poslancami by nám v tom 

výrazne pomohla. Musíme si uvedomiť, že ako výrazne stúpol počet motorových 

vozidiel v meste a pritom počet MsPo zostal zachovaný. Chcem taktiež poukázať na 

skutočnosť, že v meste máme zónu zákazu státia. Vozidlá majú dovolené zastaviť, čo 

môže u okoloidúceho vytvárať dojem porušovania predpisov. Kontrolu parkovania tak 

isto výrazne sťažuje skutočnosť, že doposiaľ neboli osadené dopravne značky na Ul. 



mierová po rekonštrukcií cesty. Táto požiadavka bola zo strany MsPo niekoľko krát 

urgovaná. Problém parkovania v meste Banská Štiavnica počas kultúrnych 

a športových podujatí nevyrieši rozdávanie tzv. papúč na vozidlá turistov. Ak chceme 

byť mestom pre turistov, tak im musíme počas kultúrnych a športových podujatí 

ponúknuť možnosť niekde zaparkovať. Problem sa dá riešiť vypracovaním plánu 

mimoriadných záchytných parkovísk so stanoveným režimom daného parkoviska. 

Parkoviská musia byť riadne označené a režim na ních riadený usporiadatelskou, 

alebo parkovacou službou. MsPo má pripravené podklady. Od návševníka budeme 

vyžadovať aby parkoval iba na týchto parkoviskách. Polícia, mestská alebo štátna 

potom musí zabezpečiť účinnú kontrolu v miestach, kde to bude zakázané. Súčasne 

parkoviská v žiadnom prípade nepostačujú svojou  kapacitou počas týchto podujatí, 

ktoré sú poriadané v Banskej Štiavnici. Kontrolu parkovania v meste vykonáva MsPo 

a PZ SR. MsPO riešila v r. 2015, tak ako bolo už uvedené, 198 priestupkov na úseku 

cestnej premávky. Štatistika PZ SR nám nie je známa. MsPo ďakuje za podnet 

a príjme opatrenia za účelom zvýšenia a zintenzívnenia kontroly parkovania v meste 

Banská Štiavnica. 

            
 


