
Interpelácie a dopyty poslancov  z Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 6. mája 2015 

 

 

Renáta Antalová predniesla interpelácie za poslankyňu Helenu Koťovú, ktorá bola na 

rokovaní neprítomná:  

 

 či sa bude pokračovať v značení parkovacích miest na státie na Drieňovej?  

 Ing. Ján Hlinka – v rozpočte Mesta nie sú vyčlenené finančné prostriedky na 

značenie parkovacích miest pri bytových domoch.  

 

 porucha mestského rozhlasu na Drieňovej 

 Ing. Rastislav Marko – oprava ms. rozhlasu bola urobená, momentálne prebieha 

kontrola. 

 

 či by sa mohlo uskutočniť stretnutie obyvateľov Drieňovej so samosprávou mesta? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – stretnutie je možné urobiť, ale je potrebné vedieť k akým 

témam sa chcú občania stretnúť. 

 

 Renáta Antalová: 

 verejné osvetlenie na Ul. Mikovíniho, svetlá svietia nonstop, spýtala sa, či je porucha? 

 Peter Heiler – uvedená porucha bola odstránená. 

 

 kedy sa budú vysporadúvať pozemky pod miestnymi komunikáciami?  

 Mgr. Nadežda Babiaková – v rozpočte mesta je pre rok 2015 vyčlenená suma 10 000 

EUR na výkup pozemkov. Z toho približne 6 400 EUR bolo v zmysle uznesenia 

Mestského zastupiteľstva, schválených na odkúpenie pozemku dvoru pri objekte 

bývalého OPP. Každé vysporiadanie je potrebné riešiť individuálne, dotyční musia 

prísť na Mestský úrad odd. právne a správy majetku.  

 

 na Kammerhofskej ulici sú otvorené šachtice, prečo?  

 Mgr. Nadežda Babiaková – Banská Štiavnica bola zaradená do programu 

digitalizácie škôl (MŠ, ZŠ, SŠ), Ministerstvo financií vyčlenilo pre tento účel 

prostriedky, šachtice sa otvorili a osadili sa nové káble.  

 Ing. Zuzana Kladivíková – vysvetlila, že ide o projekt „digitalizácia bližšie 

k školám“ hlavný uzol je na Kammerhofskej ulici, bude to rozvetvené do všetkých 

škôl, v centre mesta sa bude robiť až v septembri, digitalizácia sa bude robiť tiež na 

Štiavnických Baniach, v rámci SR bolo takto vybraných 5 miest. 

 

 chodník z Vodárenskej ulice popri p. Vidovi a Ihringovi je nepriechodný, treba to 

pozrieť  

 Ing. Ján Hlinka – na mieste bola vykonaná obhliadka, chodník je priechodný, až na 

niektoré miesta, ktoré je potrebné vyspraviť. Vyspravenie zabezpečia Technické 

služby m.p. v mesiaci júl.  

 

 

 

 

 



 informovala sa či má MsÚ, odd. ŽP či má právo kontrolovať, či sa vyvážajú septiky 

a či je o tom evidencia? 

 Mgr. Nadežda  Babiaková – Mesto takéto právo má, na kontroly chodí Ing. Silvia 

Piliarová, ktorá má oprávnenie kontrolovať fyzické osoby a Ing. Lukáš Lalo 

z Okresného úradu odboru ŽP, ktorý kontroluje právnické osoby. 

 

 verejné obstarávanie Ul. A. Péchu a A. Sládkoviča, robí sa?  

 Mgr. Nadežda Babiaková – verejné obstarávanie prebieha, ulice budú vysúťažené 

ako celok (Antona Pécha, Andreja Sládkoviča a Botanická), ich realizácia sa uskutoční 

na etapy, podľa pridelenej dotácie zo štátneho rozpočtu. V roku 2015 sa bude 

realizovať ulica Botanická a časť ulice Palárika.  

 

 na MsÚ bola zaslaná petícia z Hornej Resly a priľahlých ulíc ohľadne kanalizácie 

a opravy ciest  

 Mgr. Nadežda Babiaková – preverí sa, kanalizácia nie je plánovaná. 

 Ing. Zuzana Kladivíková – petícia z Hornej Resly ohľadne kanalizáce sa na MsÚ 

nenachádza, na vybudovanie kanalizácie v uvedenej časti nie sú v rozpočte Mesta 

Banská Štiavnica vyčlenené finančné prostriedky ani na PD, ani na samotnú realizáciu 

kanalizácie. 

 

 v ŠN bol zverejnený článok – Problém na zamyslenie, spýtala sa, ako je možné, že 

v ŠN vyjde článok bez podpisu s takýmto obsahom? V zmysle Štatútu ŠN by sa 

nemali uverejňovať anonymy, redakčná rada údajne nesúhlasila, je to neetické. 

Žiadala vysvetlenie.  

 Mgr. Michal Kríž – vysvetlil, že článok prišiel do redakcie poštou minulý mesiac, 

diskutovali o ňom, nebol zaradený, myslí si, že tam neboli invektívy, resp. veci, ktoré 

by nabádali k porušovaniu Štatútu ŠN (článok 5, bod č. 10 – „Redaktor má právo 

nezaradiť materiál do ŠN“, čiže v zmysle tohto môže). Vec mala vývoj, pani 

primátorka bola priamo zainteresovaná.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – povedala, že je chybou, ak si ľudia myslia, že sa takéto 

názory nemôžu zverejňovať. Redakčná rada rozhoduje aj o článkoch, ktoré sú 

podpísané. Názormi sa veci menia. Autorka článku jej telefonovala, článok nie je 

hanobný, zverejnil sa. Je to názor proti názoru. Teraz prišla odozva na článok, tiež sa 

zverejní v ŠN.  

 

Mgr. Ján Kružlic: 

 na Ul. energetikov je vyznačené pozdĺžne parkovanie, je tam živý plot a zasahuje do 

cesty, treba ho radikálne zostrihať. 

 Ing. Ján Hlinka – živý plot sa strihal, na základe uvedenej požiadavky bude 

zostrihaný tak, aby nezasahoval do cesty.   

     

 začiatkom roka sa na MsZ rokovalo o vysielaní VIO TV, bol stanovený termín, spýtal 

sa, či vysielanie bude pokračovať? 

 Ing. Ivana Ondrejmišková – Mesto požiadalo o metodické usmernenie k zákonu  

č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, konkrétne o obstaranie služby – vysielanie 

informácií o verejnom dianí v meste Banská Štiavnica za úhradu. Následne bolo 

pripravené verejné obstarávanie, ktoré bolo zverejnené vo vestníku VO termín 

ukončenia predkladania cenových ponúk je 14. 7. 2015. Do doby ukončenia verejného 

obstarávania môže primátorka mesta v zmysle svojich právomocí predĺžiť platnú 



zmluvu. Po uskutočnení verejného obstarávania bude  na rokovanie MsZ  predložený 

informatívny materiál, podľa predpokladu v  mesiaci august. 

 

Dušan Beránek: 

 oprava cesty smerom na Požiarnickú ulicu, kedy sa bude realizovať? 

 Ing. Ján Hlinka – požiadavka sa zrealizuje  v mesiaci júl podľa finančných možností 

Mesta, cesta je dlhá cca 350 m, vyspraví sa štrkodrvou.  

 

 či sa uskutoční stretnutie s ŠK Štefultov  ohľadne ihriska? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – tento týždeň sa vrátila podpísaná zmluva, na obhliadke 

kultúrneho domu bola vedúca odd. výstavby Ing. Kladivíková so statikom 

a projektantom, Mesto sa bude  uchádzať o finančné prostriedky cez eurofondy.  

 Ing. Zuzana Kladivíková – na obhliadke bol statik p. Ďurica, niečo sa odstránilo, 

podchytil sa oporný múr, urobila sa strecha, práce sa zosumarizujú, urobí sa rozpočet 

a výkaz výmer. Výhľadovo sa práce odhadujú na 2-3 roky.  

 

 odvodňovacia mreža Ul. Škultéthyho (odbočka z Ulice obrancov mieru), je v zlom 

stave, je to nebezpečné a hlučné, treba tiež skontrolovať mrežu pod kostolom na 

Štefultove,  

 Ing. Ján Hlinka – chýbajúca časť mreže pod kostolom bude doplnená a na                            

Ul. Škultétyho bude mreža spevnená, aby nespôsobovala hluk, realizácia prebehne 

v mesiaci júl.  

 

  na minulom rokovaní MsZ sa hovorilo o pasportizácii ulíc, požiadal o materiál, 

 Mgr. Nadežda Babiaková – pasportizácia je urobená.  

 

 poďakoval za riešenie vecí riaditeľovi TS, m. p., ďalej ho požiadal o opravu verejného 

osvetlenia pri hostinci Spolok na Štefultove, nesvieti jedna lampa.  

 Peter Heiler – uvedená požiadavka bude operatívne zrealizovaná. 

 

Ľubomír Barák: 

 odpoveď na jeho interpeláciu ohľadne nájomných bytov prišla od riaditeľ Bytovej 

správy, s. r. o.. Mesto nevie postaviť byty pre sociálne skupiny, materiál je dobrý, aj 

na zamyslenie. Ľudia nemôžu bývať a neplatiť. Musí sa nájsť priestor na diskusiu.  

 RNDr. Pavel Bačík – faktickou pripomienkou na poslanca Baráka, vysvetlil mu, že 

chodí na schôdze bytových domov, robia sa zápisnice, je to podchytené, k nájmom 

bytov, ktoré Mesto zdedilo, tieto sú určené MF SR, je stanovený maximálny nájom aj 

uznesením MsZ č. 74/2003. Fond opráv sa tvorí na domy, ktoré boli postavené 

z prostriedkov ŠFRB. Fond opráv tvorí Bytové družstvo na byty Ul. MUDr. J. Straku 

20 a 21, Šobov 7 a Budovateľská ulica 14 a Kammerhofská 9 (minulý mesiac). 

Problém vzniká v starších bytových domoch.  

 Ing. Juraj Čabák - téma bytov by zaujímala občanov, mohlo by to byť 

v Štiavnických novinách. 

 

 požiadal Ing. Hlinku o vyčistenie priestoru od samonáletov, ktoré bránia výhľadu nad 

štadiónom (nad objektom SVP) 

 Ing. Ján Hlinka – uvedenú požiadavku zabezpečíme v mesiaci október, resp. 

november. 

 

 



 

 stromy okolo štadióna  sa mapovali, spýtal sa, či sa budú robiť výruby? 

 Ing. Ivana Ondrejmišková – k topoľom okolo štadióna (je ich 36 ks, sú zdravé, ale 

sú alergény a znečisťujú okolie), záujem občanov je ich vypíliť, v rozpočte mesta nie 

je dostatočná suma určená na výrub týchto stromov. Preto bolo snahou nájsť niekoho, 

kto by ich spílil, kompenzáciou za práce by bola drevná hmota. Pripravíme návrh na 

riešenie a tiež návrhy na ďalšie potrebné spilovania v meste, ktoré bude možné robiť 

od októbra.  

 

 v meste sa vysadili nové kvety, ľudia ďakujú, pri tvorbe daní treba požiadavky 

občanov zohľadniť, za získaný objem peňazí sa nedajú poskytovať také služby. Tiež 

jazerá, mesto má náklady (komunálny odpad, parkovanie), treba to riešiť.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – zeleň sa rieši svojpomocne, výsadbu robí Ing. Silvia 

Piliarová, je to veľmi pekné, časť na ulici Mierová už bola odcudzená (betónová 

guľa).  

 

 v súvislosti so sťahovaním Gymnázia na Kolpašskú ulicu je treba riešiť chodníky 

k školskému areálu,   

 Mgr. Nadežda Babiaková – informovala, že predseda VÚC BBSK zrušil verejnú 

súťaž na rekonštrukciu priestorov pre Gymnázium z dôvodu vysokej ceny, víťazná 

firma bola Simkor, s. r. o.. Súťaž bola rozpísaná na menšie zákazky. Je tam cenový 

rozdiel, nebude sa to teraz rekonštruovať. Sú podklady na novú súťaž, Mesto podalo 

projekt, do budúcoročného rozpočtu je to možné zaradiť, ale Mesto sa musí podieľať  

20 %, komunikácie a chodníky nie sú súčasťou rekonštrukcie.  

 

Ing. Juraj Čabák: 

 redaktor ŠN v zmysle Štatútu ŠN mal právo nezaradiť článok, nebol podpísaný, nebol 

doručený elektronicky. Neboli splnené dve podmienky, napriek tomu bol článok 

uverejnený. Pisateľ navádzal na porušenie zákona, vyzýval poslancov, aby sa 

venovali vyhláseniu petície na zákaz požívania alkoholu. Zo zákona to nemôže nikto 

urobiť, jediná zákonná možnosť, ktorá na zákaz legálnych drog má napomôcť je 

petícia. MsZ na základe nej môže VZN zrušiť, resp. nezrušiť. V rámci dobrých 

mravov a solidarity s poslancami a väzby medzi poslancami a mestskou samosprávou 

to mohol šéfredaktor vyjadriť nezverejnením.   

 Mgr. Nadežda Babiaková – dala pokyn šéfredaktorovi ŠN, aby nezverejnil ani jeden 

článok, ktorý nepríde aj písomne aj elektronicky. Aj čierna skrinka je anonymná, veci 

sa zverejňujú.  

 

 k úradným hodinám MsÚ, bol by privítal, keby bol záujem aj o názor poslancov, 

neúradný deň jeden deň je komfort 

 Ing. Ivana Ondrejmišková – neúradný deň (štvrtok) bol zavedený v roku 2007, 

     zmena úradných hodín, ktorá sa zrealizovala v mesiaci máj roku 2015 toto neriešila.  

     Zmena úradných hodín sa týkala zmeny dňa kedy je pracovná doba kratšia o 1,5   

     hodiny a to zmeny zo štvrtku na piatok.  Klientov ktorí prídu na Mestský úrad   

     vybavovať aj vo štvrtok vybavíme, také usmernenie majú všetci zamestnanci MsÚ.  

 

 

 

 

 



 navrhol topole nad štadiónom oceniť znalcom a predať ich na pni 

 Ing. Ivana Ondremišková – požiadavkou sa budeme ďalej zaoberať pripravíme 

    návrh  na riešenie.  

 

  k rozkopávkam, treba skontrolovať dláždenie pri soche A. Kmeťa, 

 Dušan Vahlandt – dláždenie bolo prekontrolované, akcia zatiaľ nie je ukončená, 

uvedené veci budú odkontrolované po celkovej realizácií.  

 

 odstraňovanie poruchy na schodoch pri Ametyste  

 Mgr. Nadežda Babiaková – pýtala si rozhodnutie, je tam prepad, MŽP SR malo 

rozhodnúť, bolo rokovanie, žiadala , aby OÚ ŽP požiadal MŽP SR o určenie, ktoré 

vydá pokyn na úpravu povrch.  

 Ing. Zuzana Kladivíková - porucha pri schodoch na Križovatke je riešená 

v spolupráci s Okresným úradom Banská Štiavnica, nakoľko sa jedná o prekrytie 

vodného toku vec je prerokovávaná so Slovenským vodohospodárskym podnikom, 

š.p., Banská Štiavnica a so štátnym podnikom LESY SR, š.p. ako správcom vodného 

toku, ďalšie konanie vo veci prepadnutého pozemku bude 23.07.2015 o 9:30 hod. na 

Okresnom úrade v Banskej Štiavnici.   

 

 informácie z Mestskej rady, téma odkázaných ľudí bez prístrešia, poskytuje sa im 

            pomoc, aj v hospodárení, mnohí odkázaní sú nesamostatní, poskytovateľov pomoci   

            navštevujú doma na Dolnej ulici, obyvatelia spísali petíciu, aby urobilo Mesto a dekan   

            R-K farnosti poriadok, peniaze na túto činnosť poskytuje aj farnosť zo svojich zbierok,   

            existuje nezisková organizácia, ktorá pre túto činnosť potrebuje priestory, kde by   

            mohli s ľuďmi pracovať, je požiadavka na mestskú samosprávu, je to v súlade so   

            schváleným komunitným plánom.  

 Ing. Ivana Ondrejmišková – uvedená iniciatívna je veľmi prospešná a chýbala   v 

našom meste, s týmito dobrovoľníkmi spolupracujeme, keď je potrebné veci riešime 

operatívne. K požiadavke priestorov sa na spoločnom stretnutí dohodne ďalší postup.   

 

Ľubomír Barák: 

 Komisia sociálna a bytová dala podnet, aby sa dávky v hmotnej núdzi nevyplácali 

v klientskom centre a Bc. Gregáňová by mala mať samostatný priestor.  

 Ing. Ivana Ondrejmišková – vyplácanie sociálnych dávok je viazané na pokladňu, 

ktorá je umiestnená v klientskom centre. Súčinnosť pri vyplácaní vykonáva aj Mestská 

polícia. Momentálne neviem povedať kde inde by sa táto činnosť mohla vykonávať, 

ale môžeme sa  týmto podnetom zaoberať a navrhnúť iné možné riešenia.     

 

 


