
Interpelácie a dopyty poslancov  z Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 6. mája 2015 

 

 

Ivan Beňo: 

  na Drieňovej je cesta ku detskému ihrisku vysypaná štrkom, prístup s kočíkmi je 

sťažený, poprosil cestu urobiť zo zatrávňovacích panelov,  

  Ing. Ján Hlinka – chodník k detskému ihrisku bude vybudovaný Technickými 

službami m. p. v mesiaci jún.  

 

 poprosil o opravu schodov za úradom práce, sú rozpadnuté 

 Ing. Ján Hlinka – opravu schodov zabezpečili Technické služby, m. p.  

 

 obyvatelia z Povrazníka žiadajú vyspraviť cestu (od Durpalu, smerom k domu pána 

Palášthyho st. a pani Koreňovej) aspoň štrkom. 

 Mgr. Nadežda Babiaková – v pondelok 11. 5. 2015 je plánovaná obhliadka 

miestnych komunikácií, určí sa poradie prác a navrhne sa technológia opráv.  

 Ing. Ján Hlinka – cesta bola vyspravená drťou Technickými službami m.p. 

 

Mgr. Mikluáš Pál: 

 spýtal sa, či sa budú dopĺňať navádzacie značky na záchytné parkoviská? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – p. Vahlandt s dopravným inžinierom prešli dopravné 

značenia v meste, povie mu o požiadavke a dohodne sa ďalší postup.  

 Dušan Vahlandt – návrh dopravného značenia musí byť odsúhlasený Okresným 

riaditeľstvom PZ, okresným dopravným inšpektorátom. Návrh spracuje MsÚ, 

Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP prostredníctvom Dušana Vahlandta (cestný správny 

orgán). Problematické môže byť umiestnenie nosičov takéhoto značenia najmä 

v historickom centre. Uvedenú požiadavku je možné zrealizovať, avšak treba 

naplánovať buď pri schvaľovní, resp. úprave rozpočtu finančné prostriedky na 

zakúpenie a osadenie nového dopravného značenia v počte min. 5 - 6 kusov, finančný 

náklad cca 2 000,- €.  

 

JUDr. Dušan Lukačko: 

 poďakoval MsPo za promptné riešenie vecí, hlavne čo sa týka Šobova,  

 

 Ulica D. Licharda sa asfaltovala, niektoré úseky sú nekvalitné, hlavne okolo kanálov je 

asfalt popraskaný, do niektorých úsekov zateká voda, mala by sa uplatniť reklamácia,  

 Dušan Vahlandt – reklamácia sa dá uplatniť na dielo, ktoré bolo zazmluvnené 

a zhotovené v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie. Tu nešlo o stavbu 

v investorstve mesta. Investorom odkanalizovania ulíc Vodárenská, Licharda bola 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť. Úlohou investora bolo dať do pôvodného 

stavu časť, ktorú narušil pokládkou kanalizácie. Keby mal ale dať do pôvodného 

stavu existujúci povrch pred rozkopávkou, tak aj dnes ulica vyzerá ako tankodrom. 

Preto sa dohodlo, že podkladné vrstvy sa vyberú, nahradia novými a položí sa jedna 

asfaltová vrstva v celej šírke komunikácie v hrúbke 6 cm. Keď som upozorňoval, že 

to nie je postačujúce a že budú vznikať praskliny, vtedy ma nikto nepočúval. Ale 

investor a firma Combin nemohli pristúpiť na požiadavku ďalšej vrstvy asfaltu, 

pretože na to financie neboli. Aj napriek tomu ale je stav neporovnateľne lepší ako 

pred pokládkov kanalizácie. Voda, ktorá zateká na niektorých úsekoch pri dažďoch aj 

bude, pretože ulica nemá žiadny odvodňovací systém. Toto ale vyrieši komplexná 



rekonštrukcia ulíc Vodárenská a Licharda, ku ktorým bola vypracovaná projektová 

dokumentácia. 

 

 čo sa týka parkovísk, maľovanie čiar, treba ich preznačiť, aj žlté značenie,  

 Ing. Ján Hlinka –parkovacie miesta sú v správe Technických služieb, m.p., ktoré 

     v rámci správy majú zabezpečiť aj značenie parkovacích miest. 

 

 k výmene dopravného značenia, je potrebná aj výmena zrkadla smerom na Botanickú 

ulicu 

 Ing. Ján Hlinka – na základe uvedenej požiadavky bola vypísaná objednávka pre 

Technické služby, m. p., ktoré  zabezpečia dodávku a montáž zrkadla z rozpočtovej   

     položky  nákup nového dopravného značenia.  

 

 oporný múr pri Majsniarovi, je podopretý drúkmi, múr drží mestskú cestu, treba to 

riešiť, 

 Ing. Zuzana Kladivíková – odd. výstavby, ÚP aŽP prizve statika, dá spracovať 

    statický posudok a následne vypracuje rozpočet potrebný na opravu oporného múru.  

    Ďalší postup bude závisieť od návrhu statika a rozpočtových možností pre rok 2015. 

 

 mal rozbehnuté aktivity ohľadne ihriska Štefultov, zaujímal sa, čo je nové? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – podľa dohody sa poslal návrh zmluvy ŠK Štefultov, 

     a následne sa uskutočnilo spoločné rokovanie, na ktorm sa dohodlo, že ŠK Štefultov   

     dodajú Mestu projekt, ktorý spracováva Ing. arch. Murgaš. Je v záujme všetkých, aby   

     sa ihrisko vyriešilo. Je potrebný odborný názor statika, čo s budovou kultúrneho   

            domu. Mesto bude  sledovať výzvy z environmentálneho fondu, aby sa dobudovalo   

            zázemie. 

 

Helena Koťová: 

 požiadala o prístupovú cestu od Červenej studne (ako býva Mikuláš, Pomfy), Pod 

Paradajzom, sú tam dva vybetónované úseky, je potrebné vykopať odvodňovací rigol, 

aby v daždi kamenivo nešlo na cestu. Napr. riešiť práce cez aktivačných pracovníkov.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – najskôr je potrebné zistiť skutočnosť a potom navrhnúť 

riešenie.  

 Ing. Ján Hlinka – začiatkom mesiaca jún 2015 sa uskutoční obhliadka miesta, aj so 

zamestnancom z odd. výstavby, kde sa vyhodnotia možnosti riešenia podanej 

interpelácie. 

 

 peniaze na lavičky v rozpočte boli schválené, na Drieňovej sú v parku pri CBA, 

požiadala ešte o ďalšie lavičky, k novým bytovkám na Ulici MUDr. J. Straku 20 a 21 

dať lavičku, na detské ihrisko koše, požiadala o smetné koše od TS, m. p. ku stanici, 

tiež na Ul. A. T. Sytnianskeho,  

 Mgr. Nadežda Babiaková – lavičky k CBA sa dali teraz, je tam umiestnený aj stánok 

so zmrzlinou, doplnili sa aj smetné koše, podľa možností sponzorsky sa budú hľadať 

peniaze na ďalšie detské ihrisko. Ľudia si chvália „korzo“ na Drieňovej.  

 

 rozhlas Energetikov 9 je pokazený, dávala požiadavku na opravu, nemá odozvu,  

 Ing. Rastislav Marko – popadané káble v dôsledku zimnej kalamity boli opravené už 

v zimných mesiacoch; v súčasnosti sa nevykonáva údržba rozhlasu z dôvodu 

nefunkčnej plošiny TS. Po jej oprave dôjde (predpokladaný termín 5.6.) ku kontrole 



a odstráneniu nielen tejto poruchy, ale aj kompletnej pravidelnej kontrole celej siete 

mestského rozhlasu. 

 

 stojisko Energetikov 9 je zabetónované, čo s tým? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – na uvedenej ploche sa už stojisko budovať nebude, 

priestor sa môže skultúrniť lavičkami, resp. kvetináčmi, bolo by dobré, aby zástupca 

vlastníkov bytového domu zaslal požiadavku s predstavou na MsÚ, môžeme to 

spoločne riešiť.  

 

 občania z Pátrovskej ulice č. 6 a 7 majú výhrady k teplej vode, nemá dostatočnú  

teplotu, 

 RNDr. Pavel Bačík – reagoval ohľadne teploty vody na Pátrovskej ulici, nedostatky 

je potrebné nahlásiť pani Oravcovej, zástupkyni vlastníkov bytov, resp. ich nahlásiť na 

SBD, ktoré ďalej rokuje s Bytovou správou, s. r. o., robilo sa vyregulovanie teplej 

vody, je to najproblémovejší dom, v ktorom nie je vyregulovaná teplá voda. Aby sa 

podobné prípady nevyskytovali, objednali spoločný projekt, aby bola teplá voda 

zabezpečená.   

 

 pochválila prácu MsPo, upozorňovala na nelegálne rozkopávky, bol profesionálny 

prístup,  

 

 Ulica J. A. Komenského, sú tam hrdzavé vodovodné potrubia, cesta by sa mala 

preasfaltovať, požiadať StVaK, aby do plánu údržby zahrnuli výmenu potrubia v tejto 

ulici, 

 JUDr. Dušan Lukačko - faktickou pripomienkou na poslankyňu Koťovú – pri 

autoservise p. Gréča voda ide samospádom (Povrazník),  

 Mgr. Nadežda Babiaková – bude sa robiť Budovateľská ulica, treba urobiť rozvod 

vody, bude rokovať so StVaK.  

 

Ľubomír Barák: 

 cesta zo štadióna popri pozemku, ktorý je na predaj, je zábradlie nefunkčné, hrdzavé, 

či by to nebolo lepšie dať preč, ide o úsek cca 40 m,  

 Ing. Ján Hlinka – vlastníkom zábradlia je Slovenská správa ciest Banská Bystrica, 

Mesto ich písomne upozornilo na zlý stav a požiadalo, aby zjednali nápravu. 

 

 ZŠ Drieňová – výmena pásov na umelej tráve na ihrisku, je tam havarijný stav, či sa to 

dá spraviť? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – zistila, keby sa vymenili pásy len pred bránkou bolo by 

to 2 500 €, celý trávnik by stál 12 500 €, treba to celé vymeniť.  

 

 treba len 2 pásy, ostatná plocha je dobrá, treba zvolať Radu školy, ktorá by mala 

fungovať a hľadať riešenie, škola má všetky brány otvorené, musí byť iný režim, napr. 

vstup jednou bránou do areálu. O trávnik musí byť starostlivosť.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – Mesto má záujem a ochotu toto vyriešiť, peniaze na 

školu sa poslali. Pri akejkoľvek alternatíve musí byť zrelizované verejné obstarávanie.  

 

 nové objekty na Povrazníku, spýtal sa na priestor malej telocvične, koho je to 

majetok? Treba to doriešiť, spolupráca so Simkor funguje, sú tam ihriská a 

parkovisko, či sa zabezpečí úprava z mesta, resp. firiem, čo by to stálo? Čo s areálom 

SOU na Povrazníku, či by sa dal využiť na šport?  



 Mgr. Nadežda Babiaková – ak to mesto kúpi,  môže sa to riešiť.   

 RNDr. Pavel Bačík – faktickou pripomienkou na poslanca Baráka, vlastníkom 

objektov je spoločnosť Simkor, po ukončení prác terén vždy upravili.  

 

 2 nové bytovky na Ulici MUDr. J. Straku, sú tam 2 ostrovčeky neupravené, začínajú 

zarastať burinou, bude sa to zle udržiavať, terén nie je vyrovnaný.Spýtal sa, či sa veci 

budú riešiť v nadväznosti na plánovanú obhliadku, resp. či sa uskutoční spoločné 

„sedenie“ a veci sa budú riešiť z rezervy? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – na zeleň je zmluva, ktorá niečo obsahuje, na malé plochy 

na Ulici MUDr. J. Straku sa dala doviezť zem, aby si tam ľudia zasadili, kvety kúpi 

mesto.               

 RNDr. Pavel Bačík – terén sa rozkopával, Slovanet dával nový optický kábel. Treba 

to obhliadnuť.  

 

 bola podaná žiadosť o dopravné ihrisko na Drieňovej, zatiaľ nedostali odpoveď 

 JUDr. Emília Jaďuďová – nakoľko žiadosť bola neúplná a nedalo sa z nej dostatočne 

identifikovať čo konkrétne žiadatelia chcú, boli pozvaní na osobné stretnutie, kde sa 

ich požiadavky skonkretizujú a budú ďalej riešiť.  

 

 upravuje sa zeleň na Námestí sv. Trojice, boli tam vaky, ľudia viac vyhľadávajú 

lavičky, spýtal sa, kde sú lavičky, predtým tam boli umiestnené  

 Ing. Ján Hlinka – lavičky sú osadené pri Starom zámku a aj na Námestí sv. Trojice.  

 Ing. Marián  Zimmermann – lavičky sa natierajú, budú doplnené. 

 

 drevená dedina, nové domy: Habala, Bosák, Ďurica, vysporiadanie cesty, mesto 

predalo záhrady, kde bola cesta vyznačená, bol prísľub zo strany Mesta na 

vysporiadanie, je problém s kolaudáciou domov.  

 Ing. Zuzana Kladivíková – dom p. Ďuricu je skolaudovaný, dva nie sú, zatiaľ 

nepožiadali o kolaudáciu.  

 

 mení sa pracovný čas zamestnancov Mestského úradu, nie je mu jasný pracovný čas 

hlavného kontrolóra? Hlavný kontrolór je zamestnancom, má pracovný vzťah na 

polovičný úväzok, Mestský úrad má stanovené úradné hodiny, mal by pracovať 

v rámci nich. Keď príde občan, malo by to byť jasné. Požiadal o vysvetlenie, schválil 

sa polovičný pracovný úväzok, ktorý by mal byť daný v schválenom pracovnom čase 

Mestského úradu.  Žiadal písomnú odpoveď.  

 Mgr. Babiaková – pracovníci Mestského úradu majú možnosť pohyblivej pracovnej 

doby, príchod v rozpätí od 7:00 – 7:30 hod., odchod v rozpätí 15:00 – 15:30 hod. 

Pracovná doba hlavného kontrolóra je rovnako pohyblivá, pracovná doba pondelok – 

piatok, príchod v rozpätí od 14:00 – 15:00  hod. a podľa príchodu odchádza v rozpätí 

od 18:00 – 19:00 hod.     

 

 žiadal zosumarizovať nájomné byty, ktoré spravuje Bytová správa s. r. o., ktoré nájmy 

ako sú financované, podá písomne požiadavku, aby sa vysvetlilo, ktoré byty sú cez 

ŠFRB, aké je nájomné za 1m
2
 plochy, urobiť správu za byty.  

 RNDr. Pavel Bačík – prosil poslanca Baráka, aby prišiel na Bytovú správu, s. r. o. 

a keďže neprišiel, veci si pripravil:  Bytová správa, s. r. o. platí mesačne 3670 € 

MUDr. J. Straku 20 – 21, 3742 € mesačne ide za Budovateľskú 14, spláca sa z toho 

úver, spolu ročný príjem je  67 834 €, nájom je stanovený cez VZN,  Bytová správa 

stanovuje nájom, nemení sa, náklady s domami sú: stav bytov je havarijný Šobov, A. 



Kmeťa, náklady za údržbu vykonané Bytovou správou za minulý rok boli cca 40 tis. €, 

popri tom boli dodávateľmi (revízie) vykonané práce v hodnote 4650 € + komunikácia 

s ľuďmi funguje tak, že potrebujú opravu bytov.    

 Mgr. Nadežda Babiaková – veci si treba vysvetliť, urobí sa písomná správa. Je 

zákon, ktorý limituje nájom (pri použití prostriedkov zo ŠFRB).   

 

 Mgr. Ján Kružlic - faktickou pripomienkou na poslanca Baráka k ihrisku pri ZŠ J. 

Kollára, už je ôsmy rok v užívaní, bolo využívané permanentne mládežou, je zodraté, 

je lepšie vymeniť celý povrch. Primátorka sľúbila pomoc formou projektu, resp. inou 

formou.  

 

Renáta Antalová: 

 Okrúhla ulica, či sa uvažuje o presťahovaní útulku, obyvatelia sa pýtajú? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – konštatovala, že niekoľko krát sa už hovorilo, že sa to 

bude riešiť, keď bude dokončený zberný dvor. Zberný dvor sa ukončil, je 

skolaudovaný funguje. Momentálne sa robí úprava priestoru, vypiľujú sa nálety, 

zrelizuje sa oplotenie, výstavby kotercov a útulok sa presťahuje v termíne do 30. 9. 

2015.      

 

 pri 120 bytovke zostal podklad na stojisko odpadov, či sa to nezasype? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – stojisko na odpad pri 120 bytovke sa bude realizovať 

tento rok, uskutočnilo sa stretnutie s obyvateľmi, vec sa im vysvetlila.  

 

 neuvažuje sa s rekonštrukciou Staromestskej ulice? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – projektová dokumentácia Staromeskej ulice je 

spracovaná, avšak realizácia ulice nie je schválená v rozpočte mesta. V roku 2015 sa 

bude robiť to, čo je schválené – Botanická ulica a časť Ulice J. Palárika. Na 

rekonštrukcie týchto ulíc idú finančné prostriedky z MF SR – účelová dotácia na 

úpravu verejných priestranstiev v MPR, každoročne v sume cca 700 000 tis. €.  

 

  spýtala sa, kedy sa uskutoční sedenie k uliciam A. Sládkoviča a A. Péchu? 

 Ing. Zuzana Kladivíková – verejná prezentácia aj za účasti spracovateľov z firmy 

     Dopravoprojekt sa usktočnila dňa 25. 05. v kine Akademik.  

 

 v požiadavkach k zadávacím podmienkam ÚPN sa dočítala, že sa budú riešiť nové 

plochy pre rekreačné účely a rozvojové lokality pre rozvoj cestovného ruchu 

a vyčlenia sa nové plochy pre potreby investičných a podnikateľských aktivít, spýtala 

sa, či máme nejaké lokality určené, resp. vytipované, týkajúce sa cestovnéh ruchu, či 

je vízia? požiadala o ich predloženie na najbližšie MsZ.  

 Mgr. Nadežda Babiaková - lokality pre rozvoj cestovného ruchu sú určené v 

územnom pláne, ak je o to záujem, dá sa to vypísať Ing. Gajdošovej.  

 

Mgr. Ján Kružlic: 

 spýtal sa, či by bolo možné na Učiteľskej ulici popri Tole urobiť vodorovné dopravné 

značenie parkovania? 

 Dušan Vahlandt – pokiaľ bude ulica jednosmerná, tak je možné potom realizovať 

parkovisko jednou stranou. Nemôže sa teraz parkovať ani na časti chodníka lebo tam 

nevychádzajú rozmery. Pokiaľ nevychádzajú zákonom stanovené rozmery, to 

znamená že pri obojsmernej premávke musí zostať prejazdný pruh 6m nemôže tam 



byť ešte aj pozdĺžne parkovanie. Pokiaľ sa ulica zjednosmerní, stačí jeden prejazdný 

pruh 3,5m a na druhom sa dá vytvoriť parkovanie. 

 

Dušan Beránek: 

 požiadavka občanov zo Sitnianskej je na umiestnenie kontajnerov na separovaný 

odpad na Ilijskej ulici, či by sa tam dalo urobiť stojisko, je na to priestor pri 

autobusovej zastávke (pozemok p. Pauku, ktorý s tým súhlasí). Taktiež by navrhol 

urobiť práve tu novú autobusovú zastávku, plánovanú na Štefultov.  

 Peter Heiler – bol schválený systém zberu odpadov, IBV má vrecový systém, je tam 

vyššia čistota a komfort pre obyvateľov, od roku 2016 budú financovať separovaný 

odpad aj iné organizácie, či bude vyššia adresnosť, resp. sa pôjde do väčších 

spoločných kontajnerov, bude to na poslancoch, ako sa rozhodnú. Na dvore TS, m. p. 

sú voľné zvony, môžu sa umiestniť. Teraz je čistota lepšia.  

 

 ide o komunitu občanov, ktorí si pomáhajú a zvlášť dbajú o čistotu, malo by to pre 

nich veľký význam, dal by tam aspoň 4 zvony. Majiteľ pozemku ponúkol na ich 

umiestnenie pozemok pri ceste.  

 Peter Heiler – nevie, akým spôsobom sa to bude vyhodnocovať, ide o systém, ktorý 

bol schválený. Stráca sa účel a adresnosť vyhodnocovania. 

 

 vysprávky ciest na Ulici obrancov mieru (pri domoch p. Pastiera, p. Brnču) 

 Ing. Ján Hlinka – vysprávka ulice je plánovaná v letnom období, cesta bude 

     vyspravená makadámom 0-63. 

 

 chodník od pomníka padlých na požiarnu zbrojnicu je v zlom stave, vyspraviť ho, cca 

100 m 

 Ing. Ján Hlinka – bude vyspravený v rámci finančných možností rozpočtu Mesta. 

 

 spýtal sa, či  a kedy by bolo možné nahliadnuť do materiálu pasportizácia ulíc? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – uvedený materiál bude predložený na najbližšie 

    rokovanie MsR a MsZ.  

 

 Ulica Š. Moyzesa, ako sa bude riešiť? na časť ulice (popri Potančokovi a Burianovi) 

bola minulý rok dovezená drť, počas zimnej údržby sa to pluhom odhrnulo, požiadal 

o dovezenie novej, občania budú nápomocní pri rozhrabaní.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – v roku 2015 máme v rozpočte mesta sumu 2 000 € na 

spracovanie PD Ul. Š. Moyzes. Keď bude PD môže sa to pripraviť do budúcoročného 

rozpočtu mesta. Drť sa dá doviezť.  

 Ing. Ján Hlinka- na Ul. Š. Moyzesa bola drť dovezená Technickými službami m.p. 

 

RNDr. Pavel Bačík: 

 požiadavka zo 120 bytovky – urobiť šikmé státie na ľavej strane ulice 

 Dušan Vahlandt – na základe uvedenej požiadavky vydám rozhodnutie o vyznačení 

šikmého státia na ľavej strane, je však nutné upozorniť, že sa tým príde o niekoľko 

parkovacích miest.  

 

 sú výhrady k spomaľovacím prahom - je lepšie, keď sú väčšie, porozmýšľať, či by sa 

nedali do budúcna nahradiť,  

 

 pozrieť Ulicu A. T. Sytnianskeho – popri Autoškole Bosák,  



 Ing. Ján Hlinka -  bude vyspravená v rámci vysprávok v letnom období jún - júl 

 

 obyvatelia Učiteľskej ulice č. 2, 4, 6 žiadajú – pri Coop Jednote, je tam výmok, treba 

to oddrenážovať, pri dažďoch voda zateká do garáží 

 Ing. Ján Hlinka - začiatkom mesiaca jún 2015 sa uskutoční obhliadka miesta, aj so 

zamestnancom z odd. výstavby, kde sa vyhodnotia možnosti riešenia podanej 

interpelácie, o ktorých vás budeme informovať.  

 

 dal do pozornosti zákon, je to posledná možnosť pre vojnové siroty II. svetovej vojny, 

do konca mesiaca treba dávať žiadosti, vedel by bezplatne pomôcť v rámci Zväzu 

protifašistických bojovníkov, v Banskej Štiavnici je jeden človek, na Slovensku je ich 

cca 400 osôb, pripraví oznam. 

 Mgr. Nadežda Babiaková – pokiaľ takáta možnosť je, treba ju spracovať a dať ako  

informáciu do Štiavnických novín, resp. na web stránku mesta.  

 

 informoval, že od septembra je možné si v plavárni prenajať  fitness a bufet, tiež by to 

bolo dobre dať do ŠN a na web stránku mesta. Žiadosti je potrebné dať do konca júna 

2015.       

 
 


