
Interpelácie a dopyty z Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 12. 03. 2015 

 

 

 

Občania:  

Ing. Dalma Štepáneková: 
 priblížila históriu obnovy Kostolíka sv. Alžbety, požiadala Mesto o finančnú pomoc pri 

úprave sokla tejto stavby a úpravu okolia vysadením kvetov a opravou chodníka 

 Ing. Zuzana Kladivíková – v ďaľšom možnom termíne podá Mesto žiadosť na MK SR 

z grantu Obnov si svoj dom na získanie finanačných prostriedkov na úpravu sokla.  

 

 požiadala o adekvátne priestory pre šatnicu salamandrových kostýmov, vhodné by boli 

priestory uvoľnené Mestskými lesmi v objekte  TS, m. p.  

 Peter Heiler - časť priestorov uvoľnených ML využívame ako šatne pre občanov, ktorí si 

u nás odpracovávajú trest práce, resp. občanov zapojených v rôznych formách 

aktivačných prác. Časť kancelárskych priestorov je voľná. Odporúčame obhliadku 

uvedených priestorov.      

 

Poslanci: 

Ing. Juraj Čabák: 

 poďakoval za úpravu Vilovej ulice, ešte by bolo treba doviezť jednu fúru 

 

 obrátil sa na Ing. Piliara, či by sa dala odlíšiť zvuková signalizácia prezentácie 

a hlasovania na rokovaní MsZ dvomi rôznymi zvukovými signálmi 

 Ing. Jaromír Piliar - k zvukovej signalizácii uviedol, že nie je možné rožlíšenie dvomi 

rôznymi zvukovými signálmi, aplikácia používa len jeden zvukový signál s možnosťou 

nastavenia rôznej dĺžky zvukového signálu. 

 

 k tlačovine NOVINKY, ktoré sú distribuované v Banskej Štiavnici, píšu o dianí v meste, 

v informáciách sú nepresnosti, Mesto by malo vstúpiť do rokovania a upozorniť 

redaktorky, aby údaje boli uvádzané tak, ako to v skutočnosti je 

 Ing. Rastislav Marko – v prípade oficiálnych textov, dodaných na požiadanie zo strany 

mesta budeme od uvedeného periodika požadovať autorizáciu.  

 

 požiadal primátorku mesta ako štatutára OOCR, aby sa valné zhromaždenie zaoberalo 

tým, aby bol ujednotený názov tejto organizácie (niekde sa uvádza Región Štiavnica, 

oficiálny názov je OOCR región Banská Štiavnica) 

 Mgr. Nadežda Babiaková – konštatovala, že správny názov je OO CR Región Banská 

Štiavnica a ten je potrebné používať.   

 Igor Kuhn- keď sme zakladali OOCR hľadali sme názov, ktorý by pokrýval celý región. 

Zavrhli sme Štiavnicko, pretože nič také neexistuje a dohodli sa na názve organizácie 

Región Banská Štiavnica (OOCR) a na značke Región Štiavnica (resp. Štiavnica Región v 

angličtine). Banská sme ponechali v názve spoločnosti, aby nemohla vzniknúť 

pochybnosť, o ktorú Štiavnicu ide. V obchodných súvislostiach používame Región 

Banská Štiavnica a na komunikaciu k verejnosti Región Štiavnica. Verím, že toto 

vysvetlenie postačí.  

 

 



 žiadal, aby šéfredaktor ŠN mal vytvorené také pracovné podmienky, aby sa mohol 

zúčastňovať rokovaní MsZ od začiatku až do konca, pre noviny môže chodiť aj člen RR 

ŠN 

 Ing. Ivana Ondrejmišková – redaktor Štiavnických novín bol oboznámený s 

povinnosťou zúčastňovať sa na zasadntiach mestského zastupiteľstva, tak ako aj ostatní 

vedúci oddelení MsÚ, avšak treba akceptovať aj tú skutočnosť, že si môže čerpať 

dovolenku, resp. byť PN, alebo sa môže zúčastňovať školení, resp. môžu nastať aj iné 

pracovné skutočnosti. Okrem neho je na rokovaní prítomný jeho vedúci oddelenia  

Ing. Marko ako aj ja. V prípade, že sa rokovania nezúčastní osobne,  má k dispozíci 

zvukovú nahrávku, výpisy uznesení a pod. Podľa pracovnej zmluvy má plnú 

zodpovednosť za distribúciu a fakturáciu ŠN. Členovia RR ŠN nie sú zamestnancami 

Mesta, nemajú hmotnú zodpovednosť, pri rozvoze novín sa robí aj vyúčtovanie za 

predchádzajúce čísla ŠN. Do budúcnosti sa však budeme snažiť veci riešiť tak, aby bola 

jeho účasť zabezpečená v maximálnej možnej miere aj v prípade, že sa v tom čase 

uskutoční rozvoz a distribúcia ŠN.  

 

 k poslednému vydaniu ŠN, mestská doprava v Banskej Štiavnici nie je, informácia nie je 

pravdivá,  v ŠN čísle 3/2015 zo dňa 29. 1. 2015 sú nepresné údaje v technických 

parametroch (projekt budovania kanalizácie), 

 Mgr. Michal Kríž -  „Mestskou autobusovou dopravou“ sa v článku ŠN č.8/2015 z 5.3. 

myslela „Autobusová doprava v meste Banská Štiavnica“, 

Technické parametre a údaje k článku Projekt budovania kanalizácie boli čerpané zo 

zaslaného Investičného plánu za rok 2014 – IV. kvartál Stredoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a. s.. Za uvedené nepresnosti sa ospravedlňujeme. 

 

 k článku Charlie Hebdo, zverejnenom v tom istom čísle, občan poslal do redakcie ŠN 

reakciu k tomuto článku, táto nebola uverejnená (RR ŠN to zdôvodnila, ale toto je 

v rozpore so Štatútom ŠN, čl. 2, bod 3), išlo o podujatie v Banskej Štiavnici na Námestí 

sv. Trojice, ktoré súvisí s aktivitou študentov Gymnázia A. Kmeťa, s prejavom 

spolupatričnosti s obeťami teroristického útoku redakcie Charlie Hebdo, 

 vyslovil nesúhlas s konaním redaktora, (nezaradenie materiálu do novín), nepostupoval 

v súlade so Štatútom ŠN, mala byť uverejnená aj reakcia na článok,       

 Mgr. Michal Kríž – na redakčnej rade ŠN dňa 9. 3. 2015 som reakciu pisateľa na článok 

Charlie Hebdo prečítal prítomným členom redakčnej rady v zložení: Janka Bernáthová, 

Mgr. Zuzana Paškayová a Mgr. Ingrid Kosmeľová. Po analýze článku a uvážení som sa 

rozhodol na základe obsahu článku, nakoľko redakčná rada ŠN je v takomto prípade len 

poradným orgánom redaktora, že článok nezaradím do najbližšieho vydania ŠN z dôvodu 

neaktuálnosti a možnosti vyvolania reakcie zo strany pisateľky článku. Postupoval som 

v zmysle Štatútu ŠN článku 5, bodu 10 písm. a). Reakcia na článok bola uverejnená v ŠN 

v č. 10/2015 dňa 19. 3. 2015. 

 

 spýtal sa, aké opatrenia sa prijali na zlepšenie hospodárnosti ŠN? 

 Mgr. Michal Kríž – od februára 2014 sme začali predávať noviny v novootvorenej 

predajni supermarketu TESCO na sídlisku Drieňová. Ďalej sme v priebehu roku 2014 

rozšírili predaj ŠN aj v predajni COOP Jednota vo Svätom Antone a v predajni 

pekárenských výrobkov Anton Antol pri Lidli. Táto skutočnosť sa pozitívne prejavila 

vo zvýšení predajnosti ŠN. Následne bola v tomto roku kreovaná nová redakčná rada ŠN, 

schválená na MsZ 4. 2. 2015, ktorá by mala pomôcť skvalitniť obsah ŠN a tým aj zvýšiť 

predajnosť a zlepšiť hospodárenie ŠN. 

 



 

 koľko bolo platených reklamných rozhovorov a článkov uverejnených v ŠN v roku 2015? 

 Mgr. Michal Kríž – ani jeden rozhovor a článok uverejnený v ŠN v roku 2015 nebol 

spoplatnený. 

 

 za reklamný rozhovor sa nepovažujú akcie s max. vstupným 2 €, preto ho zaujíma, koľko 

bolo pozvánok, reportáží a rozhovorov zameraných na kultúrne, športové, vzdelávacie 

a spoločenské podujatia s vyšším vstupným ako 2 €?  

 Mgr. Michal Kríž – v súvislosti v novým Štatútom Štiavnických novín sme oslovili  

subjekty ktoré majú záujem takéto reportáže a pozvánky zverejňovať v ŠN o pristúpenie 

k mediálnej spolupráci v rámci uverejňovania článkov v ŠN. Po vzájomnej dohode 

uzatvoríme so subjektami „Zmluvu o mediálnej spolupráci“ pri uverejňovaní reklamných 

článkov a ako protihodnotu budeme požadovať vrámci mediálnej spolupráce za 

uverejnenie článkov v ŠN vstupenky, príp. reklamné predmety do súťaží, ktoré pravidelne 

pripravujeme pre čitateľov ŠN. 

 požiadal písomne o údaj, koľko mediálnych partnerstiev je podpísaných k 12. 3. 2015? 

 Mgr. Michal Kríž – k 12. 03. 2015 nie je podpísané ani jedno mediálne partnerstvo.  

 

 k interpeláciám z minulého MsZ – odporúčanie, aby sa v ŠN venovali témam, ktoré 

odzneli na rokovaní MsZ zdôraznil, že v ŠN majú byť témy, ktoré zaujímajú občanov,  

 Mgr. Michal Kríž – ja ako redaktor ŠN ako aj členovia redakčnej rady sa snažíme každý 

týždeň prinášať nové a zaujímavé témy, pútavé rozhovory so zaujímavými ľuďmi 

a prinášame ankety na aktuálne témy pre čitateľov ŠN. 

 

 k parkovaniu, ide o tému, ktorá zaujíma občanov, žiada odpoveď, koľko zo 198 

priestupkov bolo zistením prostredníctvom kamerového systému, ktorý má stabilnú 

obsluhu,  

 Mgr. Vladimír Kratoš – prostredníctvom kamerového systému bolo zistených 35  

priestupkov. 

 

 prečítal list od občana Andreja Eberta, ktorý ho o to požiadal, týkajúci sa zimnej údržby 

v Hornej a Dolnej ružovej ulici, bol poškodený jeho majetok, taktiež viac rokov žiada 

majetkoprávne vysporiadanie vlastníctva jeho pozemku na Hornej ružovej ulici, ktorý bol 

pri rekonštrukcii zabratý miestnou komunikáciou (list tvorí prílohu zápisnice a bol 

adresovaný MsÚ), požiadal o uverejnenie článku v ŠN 

 Mgr. Nadežda Babiaková – k zverejneniu článku, prosí si ho zaslať, vec preverí, 

k používaniu posypových solí na Hornej a Dolnej ružovej ulici uviedla, že nie si je 

vedomá, že by sa v meste používali posypové soli, ak došlo k poškodeniu majetku, treba 

avymáhať prostredníctvom TS, m. p., ktoré si platia poistku, k vysporiadaniu pozemku – 

treba vytýčiť jeho hranicu, žiadateľ trvá sa na odkúpení, takýchto žiadostí o vysporiadanie 

pozemku je viac, môžu sa pripraviť a predložiť na rokovanie MsZ, ale v tom prípade by 

na to bolo potrebné vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu mesta.  

 v prípade prečítaného listu ide o apel, aby obidve strany hľadali dohodu, bola výzva, aby 

občania, ktorí zaberajú mestské pozemky, dali veci do poriadku a neoprávnene zaberané 

pozemky verejných priestranstiev by sa mali tiež riešiť.  

 



 požiadal o plán údržby zelene na rokovanie Komisie výstavby a rozvoja mesta, čo sa urobí 

do 31. 3. a čo sa bude robiť od 1. 10. 2015, čo sa v rámci údržby pripravuje na leto, pre 

ľudí treba urobiť vysvetľovaciu kampaň.  

 Ing. Silvia Piliarová -  rozpis prác bude predložený na rokovanie komisie výstavby. Pre 

bližšiu informáciu: Do 31. 3. 2015 - sa zrealizuje výrub a odstránenie drevín a náletov 

v Kaniarikovej záhrade, kvôli presunu detského ihriska na túto plochu, ďalej na Športovej 

ulici sa odstránia náletové dreviny kvôli výhľadu na historickú časť mesta. 

Od 1. 10. 2015 - sa zrealizuje výrub topoľov okolo futbalového štadióna, rozhodne sa, či 

smreky za 120 bytovkou budú odstránené alebo zvolíme prebierku zo zdravotného 

hľadiska drevín. Je predpoklad, že sa na jeseň ozvú ďalší obyvatelia panelákov na 

Drieňovej, ktorým vzrastom vysoké stromy zabraňujú prísunu slnka do bytov.  
V priebehu vegetačného obdobia by mala byť zrealizovaná náhradná výsadba za výruby 

na mestských pozemkoch, a to v časti Mierová ulica (popri novej ceste), na Povrazníku 

(Budovateľská ul.), pri pamätníku SNP smerom na Starý zámok.  

 

Helena Koťová: 

 požiadala o vyznačenie priechodu pre chodcov zo zastávky pri TESCU na opačnú stranu 

cesty 

 Dušan Vahlandt – v 14. týždni prehodnotíme spolu s dopravným inžinierom z DI OR PZ 

v Žiari nad Hronom vhodnosť umiestnenia prechodu pre chodcov na uvedenom mieste.  

 

 podľa možnosti zverejňovanie smútočných oznámení na informačnej tabuli pod 

Kalváriou, resp. na web stránke mesta,  

 Ing. Jaromír Piliar – smútočné oznámenie obsahuje osobné údaje  o osobe, ktoré je 

možné spracovávať (spracovávanie, sprístupňovanie, zverejňovanie) len v súlade so 

zákonom č. 122/2013  na ochranu osobných údajov. Ich zverejňovanie je plne v 

kompetencii pozostalej rodiny, ktorá ak sa rozhodne zverejniť smútočné oznámenie, 

objedná si túto službu u zabezpečovateľa pohrebu. Samospráva pre zabezpečovateľov 

pohrebu pôsobiacich v meste na poskytovanie tejto služby ústretovo poskytuje priestor vo 

svojich informačných tabuliach a to len v miestach sústredeného pobytu a pohybu 

obyvateľov mesta (sídlisko Drieňová, sídlisko Juh). Ďalšie prepustenie informačného 

priestoru v našich zariadeniach sa neodporúča. 

 

 Požiadala o možnosť povrchovej úpravy chodníka na Drieňovej od novinového stánku ku 

CBA, 

 Ing. Ján Hlinka – vysypanie chodníka zabezpečia Technické služby, m. p. v 13. týždni 

mesiaca marec 2015. 

 

 pred bytovkou na Ul. L. Svobodu (kde býva p. Stolár) sa začalo robiť stojisko na odpad, 

už tam nebude, pozemok treba daťdo pôvodného stavu 

 Peter Heiler – o probléme vieme, pôvodne sme to mali v pláne  dnes riešiť. Znemožnilo 

nám to počasie, dážď. Ako náhle to počasie dovolí, JUDr. Volf to so svojou pracovnou 

skupinou zrealizuje. Podľa predbežnej predpovedi počasia pravdepodobne v 15. týždni.  

 

Renáta Antalová: 

 spýtala sa primátorky mesta, kedy sa uskutoční stretnutie k Štúdii využiteľnosti územia 

Červená studňa?  

 Mgr. Nadežda Babiaková – zvolá sa rokovanie, keď budú pripomienky, urobí sa verejná 

prezentácia, pripraví sa aj prezentácia projektovej dokumentácie úprav Ulíc A. Pécha a A. 

Sládkoviča, uskutoční sa aj stretnutie s riaditeľom Sveta zdravia, a. s..  



 

 zaujímala sa o aktuálnu situáciu stavby „Obchvat Banská Belá – Banská Štiavnica“  

 Mgr. Nadežda Babiaková – je to stavba Slovenskej správy ciest, je potrebné ju 

doprojektovať.  

 

 spýtala sa, či sú stojiská na odpad zamykané, na Ul. L. Svobodu je neporiadok, poprosila 

o nápravu,  

 Peter Heiler – stojiská na sídlisku Drieňová (cca 5 ks) sa vyskytol problém 

s nefunkčnými zámkami. Zámky boli reklamované u dodávateľa. Zámky už boli dodané 

a stojiská uzamknuté. Dnes sa zopakoval problém s nefunkčným zámkom znovu na 

sídlisku Drieňová, pri predajni Coop Jednota. Kolega Ing. Veverka to rieši. Zatiaľ sa ešte 

dodávateľ zámkov nevyjadril, či ide o úmyselné poškodzovanie zámkov, alebo technickú 

 chybu.  Odpad je pravidelne vyvážaný.  

 

 na Ing. Hlinku – aby prekontroloval Ul. Kammerhofskú, na chodníku sú vypadané kocky, 

treba doplniť, 

 Ing. Ján Hlinka – chodník bol poškodený pri výkone zimenej údržby, vypadané kocky 

boli doplnené a chodník bol vyspravený. 

 

 požiadala o venovanie sa téme nezamestnanosti v Banskej Štiavnici, klesá 

kúpyschopnosť,   

 Mgr. Nadežda Babiaková – k téme stojísk, kľúče boli odovzdané, zámky budú dávať 

TS, m. p., k nezamestnanosti sa môže vyjadriť úrad práce, prizve sa riaditeľ, Mesto 

nemôže vytvárať pracovné miesta, môže byť len nápomocné, tiež sa pripraví aktualizácia 

PHSER, aby sa vytvárala ekonomická základňa aj pracovné miesta.   

 

 poprosila o vysvetlenie, prečo sa spílili dve tuje pri pamätníku SNP na Radničnom 

námestí?     

 Ing. Ivana Ondrejmišková –  vypilovanie drevín sa uskutočňuje v súlade so zákonom a 

v spolupráci s OÚ odborom ŽP. V centre mesta sa spílilo niekoľko stromov (3 kusy thuja 

pri Farskom úrade na Ul. Palárika, 5 kusov thuja pri pamätníku SNP, 2 kusy thuja na Ul. 

Akademická pri božích mukách a ďalšie stromy, ktoré boli buď suché, resp. narúšali 

svojimi koreňmi dlažbu, alebo boli v dôsledku ťažkého snehu poškodené, resp. inak 

nebezpečné), okrem toho sme uskutočnili vypílenie stromov vedľa areálu zberného dvora, 

nakoľko tam plánujeme presťahovať útulok a priestor tzv. Kaniarikovskej záhrady, kde sa 

plánuje presťahovať detské ihisko.    

 

Ľubomír Barák: 

 požiadal o podanie správy, či Salamandra resort v roku 2013 a 2014 zaplatila nájom za 

pozemky 

 JUDr. Emília Jaďuďová – v súčasnom období Mesto Banská Štiavnica voči spoločnosti 

Salamndra Resort s. r. o. nemá žiadnu pohľadávku. 

 

 Ul. Akademická po Mierovú ulicu, bola tam požiadavka na vysporiadanie časti pozemku, 

a zápočet sumy za nájomné Paradais s tým, že bolo povedané, že vzájomné usporiadanie 

sa urobí po ukončení rekonštrukcie Mierovej ulice 

 JUDr. Emília Jaďuďová – pri riešení vysporiadania pozemku  bol geodetom                       

Ing. Mojičkom zistený stav, ktorý pred vyhotovením GOP je potrebné vysporiadať 

správnymi konaniami na katastrálnom odbore Okresného úradu Banská Štiavnica, 



s vydaním rozhodnutí. Tieto konania na Okresnom úrade Banská Štiavnica, katastrálnom 

odbore prebiehajú.  

 

 spýtal sa, aká je pracovná doba hlavného kontrolóra mesta, treba to zverejniť,  

 Ing. Ivana Ondrejmišková – v zmysle podmienok výberového konania bol pracovný 

úväzok hlavného kontrolóra schválený vo výške 0,5. Pracovná doba hlavného kontrolóra 

je v dňoch pondelok – piatok v čase medzi 14:00 – 15:00  a 18:00– 19:00 hod. Uvedené 

informácie sú spolu s kontaktnými údajmi a plánom práce zverejnené na stránke mesta.  

 

 k parkovaniu v meste, prijatému VZN, činnosť MsPo sa zlepšila, práca sa neuľahčuje, 

nehľadá sa alternatíva parkovacích miest, áut je čím ďalej viac, treba hľadať riešenie ako 

odbremeniť centrálnu zónu a Námestie sv. Trojice. Navrhol urobiť stretnutie ohľadne 

parkovania, na počet obyvateľov a pracujúcich obyvateľov je veľa áut 

 

 k pasportizácii ciest urobiť návrh, v prípade rezervy v rozpočte mesta navrhnúť povrchovú 

úpravu niektorých ulíc, žiadal podať správu do MsZ, prípadne urobiť stretnutie,  

 Mgr. Nadežda Babiaková – k úprave ciest vysvetlila, že najskôr sa musí dokončiť 

účtovná závierka, aby sa vedelo, aký je výsledok hospodárenia mesta, po zime sa musí 

urobiť pasportizácia ciest.    

 

 reagoval na odpoveď Ing. Marku na interpelácie z MsZ zo dňa 4. 2. 2015. Poslanci 

a občania sú na to, aby upozorňovali na veci a chránili majetok mesta. Ďalej sa spýtal, čo 

robí 80 % úväzku referent športu na odd. KCRaŠ, športu je málo, činnosť suplujú iní? 

 Mesto by malo dať víziu, čo s amfiteátrom, nie je to zisková vec, je to majetok mesta.  

 Ing. Rastislav Marko – reagoval na vystúpenie poslanca Baráka, z jeho strany nie je 

problém s komunikáciou, oddelenie KCRaŠ vyšlo firme v ústrety, pokazený pisoár 

v kultúrnom centre sa opravil, pán poslanec môže za ním kedykoľvek prísť, resp. mu 

zavolať. K údržbe toaliet v kine, schválila sa položka, ak bude treba viac, dá sa to 

schváliť. Ku komunikácii s IMT Smile, dá sa zistiť, ako a kedy s nimi elektronicky 

komunikoval. Myslí si, že v spolupráci s nimi treba pokračovať. Pozval prítomných na 

obhliadku vykonaných prác v amfiteátri (stretnutie za účasti odd. výstavby) dňa 18. 3. 

2015.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – amfiteáter je jedinečný – polohovo, vizuálne, mnohé mestá 

to nemajú, je prenajatý, ale nájomca ho neprebuduje. Mesto musí hľadať finančné 

prostriedky na opravu. Stavbári prekontrolujú práce, potom sa uskutoční stretnutie 

s poslancami.  

 Ing. Juraj Čabák – reagoval faktickou pripomienkou na poslanca Baráka,  na rokovaní 

Mestskej rady vznikol návrh na obhliadku amfiteátra, ak sa bude konať, požiadal 

o konanie v čase min. o 15:00 hod.. 

 

 obyvatelia Roľníckej ulice ďakujú za spílenie stromov, očistia to postupne, 

 

RNDr. Pavel Bačík: 

 stojisko na odpad na Ulici križovakta č. 18 a 20  bolo kvôli teplovodu  posunuté, 

      občania prosia okolie vysypať štrkom a zamedziť parkovaniu áut, 

 Ing. Ján Hlinka – Tachnické služby, m.p. okolie vysypú štrkodrvou. 

 

 požiadal mesto o spoluprácu pri riešení zákruty pod Banskou Belou, cestný povrch je 

zložený z dvoch druhov asfaltu,  



 Mgr. Nadežda Babiaková – požiadala p. poslanca, aby dal požiadavku písomne a túto 

postúpi riaditeľovi SSC, ide o cestu I. triedy. 

 

Mgr. Karol Palášthy: 

 spýtal sa konateľa Bytovej správy, s. r. o. ohľadne plavárne, ako sa rieši personálny 

problém, pribudli ďalšie sťažnosti.  

 RNDr. Pavel Bačík – odpovedal, že za personálne veci zodpovedá a rieši ich. Nepatrí to 

na rokovanie MsZ 


