
Interpelácie a dopyty poslancov  z Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 19. augusta 2015 

  

 

Poslanci MsZ: 

 

Mgr. Mikuláš Pál: 

 na základe podnetu občanov, ktorí ho oslovili sa spýtal, čo sa zamýšľa s objektom 

Mediky na Povrazníku, hovorí sa o centre pre utečencov? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – aj  do čiernej skrinky prišiel podnet, objekt je majetkom 

štátnych hmotných rezerv SR, Mesto žiadne stanovisko a žiadnu vedomosť o tomto 

nemá. Ak by takéto niečo na územie mesta išlo, Mesto sa k tomu bude rozhodne 

vyjadrovať.  

 

JUDr. Dušan Lukačko: 

 ihrisko Štefultov, spresnil, že keď to vybavoval, tak sponzor ponúkol 42 tis. €, nie 30 tis. 

€, ďalším sponzorom bol pán Adamský z firmy Combin, veci boli dohodnuté, napriek 

tomu sa to nerealizovalo.  Zmluvu nepodpísalo OZ ŠK Štefultov, ktorá bola podmienkou, 

boli tam špecifikácie, zmluvu podpísali až teraz, do rozpočtu sa peniaze nedávali. Nemyslí 

si, že za uvedené peniaze sa ihrisko nedá vybudovať.   

 Mgr. Nadežda Babiaková – sponzor na spoločnom stretnutí hovoril o 30 tis. €. Dušan 

Vahlandt urobil projekt aj s rozpočtom. Mesto následne žiadalo to, čo bolo prisľúbené 

(práca + stroje + materiál od pána Adamského). Podklady sa spracovali, zatiaľ nie je 

spätná väzba. S vecou budeme ďalej pracovať.  

 

 spýtal sa na bývalú zamestnankyňu L. K., ktorá spreneverila finančné prostriedky za výber 

poplatkov a daní, ako sa vec rieši?     

 Mgr. Nadežda Babiaková – v uvedenej veci sa koná na Okresnom súde v ZH.  

 

Ing. Ján Čamaj: 

 bol upovedomený, že je členom petičného výboru k výherným hracím automatom, 

informoval sa, kto ho navrhol do petičného výboru, ako sa tam dostal? Nechce tam byť.  

 Renáta Antalová – ona osobne ho oslovila na MsZ, vyjadril sa, že s tým nemá problém.  

 

Ľubomír Barák: 

 k správe hlavného kontrolóra, je tam chronologicky zapísané čo sa týka nemocnice, ďalej 

nie sú kroky, veci sa dajú do istého času kontrolovať, malo byť dopísané, že sa veci dali 

do poriadku, nové vedenie nemocnice odstránilo nedostatky. Malo sa napísať, že všetko 

čo sa dialo, išlo mimo ľudí, ktorí zastupujú v spoločnosti Mesto. Chýbajúca hotovosť bola 

doplnená.   

 Mgr. Nadežda Babiaková – trvala na vrátení peňazí na účet, aby bol o tom doklad. 

Nemocnica dáva podklady pre konsolidovanú účtovnú závierku, je vecou a povinnosťou 

toto predložiť. Hlavný kontrolór si splnil zákonnú povinnosť. Finančné prostriedky boli na 

účet vrátené, doklad banky je na odd. PSM. 

 

 je koniec leta, spýtal sa, v akom štádiu je príprava parkovísk, nových plôch, navrhol 

zvolať spoločné stretnutie (pozemky pod Kalváriou, Mierová ulica, doprava na Námestí 

sv. Trojice)  

 Mgr. Nadežda Babiaková – stretnutie sa uskutoční po Salamandri, podklady pripravuje 

architekt mesta.  



 

 Povrazník, sú nálety okolo bývalého robotníckeho hotela, budova nie je majetkom mesta, 

ďalej je tam bývalý školský areál, budovy sú opustené, je to majetok BBSK, zdravotné 

stredisko, objekty nie sú majetkom mesta, ale ľudia o tom nevedia? Je to zanedbané.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – aj bývalá spojená škola sa stáva terčom vandalov, MsÚ 

osloví vlastníka, aby vypílil nálety, pozemok je zarastený.       

 

 blíži sa začiatok školského roka, chodník od Lidla po Spojenú školu na Kolpašskej ulici, 

aká je prognóza jeho výstavby?  

 Mgr. Nadežda Babiaková – mesto by sa podieľalo sumou 20 tis. €, dostala však správu 

o hospodárení RSC, kde je mínus, v rezerve uvedenej pre cesty sa počíta s úpravou cesty 

od Hájika na Hodrušu, v rámci balíka by chcela pretlačiť aj tento chodník.  Rozpočet naň 

je 60 tis. €, projekt je spracovaný.  

 

 spýtal sa, či sa neuvažuje s odkupovaním pozemkov pre účel výstavby parkovacích miest 

na Drieňovej, treba záujemcom prenajať parkovacie miesta a za získané peniaze urobiť 

ďalšie plochy. Navrhol využiť pozemky okolo „Toly“.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – parkovanie je zložitá vec, ľudia parkujú tak, aby videli na 

svoje autá, môžeme uskutočniť stretnutie s obyvateľmi, nech si povedia čo chcú, aby 

riešenia boli prínosom pre ich život. Nie všetky rozhodnutia Mesta sa stretnú 

s pochopením občanov, napr. VZN o zákaze vodenia psov.  

 

 optické káble, digitalizácia škôl v meste, či sa budú robiť aj pre MŠ Štefultov? Predtým 

firma robila, nevedelo sa o tom, teraz je všetko rozkopané, aj popod Drieňovú.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – Mestský úrad kontroluje len územie mesta, štátnu cestu 

kontroluje RSC. Zajtra pošle na obhliadku p. Vahlandta, do podmienok rozkopávky pre 

Štefultov určili ísť mimo koberca cesty.  

 

 narušené chodníky sú zaplátané, je to pomoc pre školy, ale nech potom pomôže aj štát 

s riešením ciest a chodníkov pre mestá a obce.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – po ukončení prác sa rozkopávky prekontrolujú, v prípade 

nesplnenia stanovených podmienok sa bude žiadať náprava.  

 

Ivan Beňo: 

 k článku JUDr. Volfa v ŠN týkajúceho sa stojísk na komunálny odpad na Drieňovej, je 

v nich bordel, ľudia tam nosia všetko, je kontrola, vie sa, ktorý panelák má ktoré stojisko, 

treba obyvateľom práce vyfakturovať aj s pokutou. Ľudia sa budú sledovať. Nech to 

pracovníci TS, m. p. vyčistia a nech panelák zaplatí za vyčistenie stojiska.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – treba urobiť opatrenia (TS, m. p. + MsPo), urobiť osvetu. 

Do platnosti vstupuje nový zákon o odpadoch. Treba dať článok do ŠN, upozorniť 

občanov, že to má dopad na poplatok za komunálny odpad.  

 

Renáta Antalová: 

 na Pechovej ulici (pri pani Kolárovej) nefunguje dlhšiu dobu mestský rozhlas, poprosila 

o nápravu,  

 Ing. Rastislav Marko – oprava rozhlasu bola objednaná. V prípade zistených výpadkov 

je možné priebežne kontaktovať Technické služby, prípadne oddelenie KŠaMK. 

 Peter Heiler - oprava zrealizovaná dňa 18.09.2015. 

 



 pred cca rokom bola požiadavka prezentovaná v interpeláciách MsZ na zábradlie na 

Klingeri pri vstupe do vody, prísľub bol, že mesto dá žiadosť na SVP, zaujímala sa čo 

s tým? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – mesto to nemôže robiť, SVP robil úpravy na Banskom 

Studenci, hovorila s p. Virágom aj o úpravách na Klingeri, tento rok je na jazerách 

enormné množstvo ľudí, jeden vstup je cez schody pod múrom a ďalšie sú železné 

schody. Mesto sa pokúsi rokovať s SVP a iniciovať zlepšenia.  

 

 pri vstupe do domu smútku Frauenberg by bolo potrebné urobiť zábradlie, požiadali ju 

o to starší spoluobčania. 

 Mgr. Nadežda Babiaková – je to možné urobiť po vyžiadaní stanoviska pamiatkového 

úradu.  

 

 obyvatelia z Katovej ulice požiadali o vysypanie brúseného asfaltu (ak bude mať mesto 

k dispozícii) na prašnú rovinku na ulici.  

 Ing. Ján Hlinka – brúsený asfalt sme získavali z ciest pri rekonštrukcii ulíc najmä 

v MPR, kde sa namiesto asfaltu pokladali kocky. Toho roku sa bude realizovať Botanická 

ulica a Budovateľská ulica. Pokiaľ bude brúsený asfalt v dostatočnom množstve a kvalite, 

zabezpečíme jeho umiestnenie na túto časť.  

 

 Katova ulica, výjazd na Novozámockú ulicu – dať tam zrkadlo, niekedy tam bolo, 

 Ing. Ján Hlinka – nákup a osadenie požadovaného zrkadla bude riešené v rozpočte pre 

rok 2016. 

 

 obchodníci v časti okolo radnice ju zastavili, áut je tu strašne veľa, parkovisko MsÚ pod 

Metropolom je cez víkend prázdne, či by bolo možné ho sprístupniť cez víkend.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – nie je to mestské, ani oficiálne parkovisko, využívajú ho len 

zamestnanci na základe dohody s majiteľom pozemku.  

 

 ako pokračujú práce s detským ihriskom na Štefultove, či tam bude aj WC? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – ihrisko je hotové, bude odovzdané do užívania.  

 Ing. Rastislav Marko – na detských ihriskách WC nie sú, ani sa s tým neuvažuje.  

 

 vo svojom mene, aj v mene poslanca Mgr. Palášthyho, predsedu komisie školstva, športu 

a práce s mládežou poprosila finančne pomôcť atletickému klubu finančne na jednu akciu. 

 Mgr. Nadežda Babiaková – prijalo sa VZN, potom ju žiadajú, aby konala proti tomu, čo 

bolo schválené. R. Petrovi povedala, aby podal žiadosť v zmysle prijatého VZN. Z VÚC, 

na dopravu dostane príspevok. Oznámi mu, dokedy je žiadosť potrebné podať.   

 

 navrhla peniaze poskytnúť z položky reprezentačné, resp. z cien.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – nie je to možné, treba dodržiavať to, čo sa schváli.   

 

 bol prísľub, predložiť do najbližšieho MsZ pasportizáciu ciest. 

 Mgr. Nadežda Babiaková – pasportizácia je hotová, aj s rozdelením na každý rok, čakalo 

sa na vysúťaženie ulíc Botanická, A. Péchu a A. Sládkoviča, rozdelila to do roku 2020.  

 

 

 

 

 



Helena Koťová: 

 stojisko na odpad pri škole, je pokazený kontajner, kde to treba hlásiť? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – objednávku treba adresovať na TS, m. p., je to práca 

domového dôverníka. Do ŠN sa môže pripraviť rozhovor, aké sú právomoci domových 

dôverníkov.  

 Peter Heiler - článok v ŠN  sa uverejní v 39. týždni. 

 

 pred bytovkami na Drieňovej, niekde sú pokreslené čiary, pred školou poprosila 

dokresliť,  

 Ing. Ján Hlinka – toho roku sa značenie parkovacích miest zrealizovalo farbou, 

         ktorá bola zbytková zo značenia priechodov pre chodcov. Pokiaľ je záujem o značenie   

         parkovacích miest, bude sa to musieť urobiť na celom sídlisku a farbu na  značenie    

         bude potrebné zapracovať do rozpočtu mesta pre r. 2016 

 

 je požiadavka dať tabuľku „zákaz voľného pohybu psov“ k Tescu, 

 Mgr. Vladimír Kratoš – na základe požiadavky bude tabuľka na uvedené miesto 

doplnená.  

 

 za panelákom na Ulici L. Svobodu, nebola robená cesta, požiadala podľa možností 

o povrchovú úpravu  

 Mgr. Nadežda Babiaková – vyráta sa, koľko by povrchová úprava stála.  

 

 na Štefultove  Ulica obrancov mieru (pri p. Ďuricovi a Brnčovi), bol prísľub, že do 

konca augusta sa bude cesta robiť,  

 Mgr. Nadežda Babiaková - teraz sa začína s prácami.   

 

Mgr. Ján Kružlic: 

 pripomenul vypílenie drevín pri ZŠ na Drieňovej pri stojiskách, 

 Ing. Ján Hlinka – vypilovanie bude realizované v mesiaci október 2015 v čase 

vegetačného pokoja. 

 

 stalo sa mu viackrát, že kontajnery na plasty boli plné, ďalšie plasty nechal vo vreci, 

tento odpad nezobrali,  

 Peter Heiler – pozrú to, plast býva zle triedený a znečistený, vracajú to z dôvodu, že ide 

o komunálny odpad. Pracovníci boli upozornení, aby kontrolovali obsah vriec aj mimo 

nádob a naložili s ním podľa obsahu.    

 

Ing. Juraj Čabák: 

 občanom netreba len vyhovieť, občanov treba aj vychovávať, komodity treba separovať, 

plasty sa ďalej triedia, kampaň stráca dymaniku,  

 Peter Heiler - opakovane sú občania informovaní cestou ŠN a VIO- televízie. 

 

 VZN o odpadoch hovorí o tom, ako má byť uložený, treba sa prejsť ulicami starého 

mesta, dodržiavať harmonogram vykladania a zberu odpadu,  

 Peter Heiler – v kontrolách spolupracujeme s MsPo, budeme v tom pokračovať. 

 

 schody pri Frauenbergu, zábradlie musí byť citlivé 

 Ing. Jaromír Piliar - vstup do domu smútku chcela samospráva riešíť už dlhšiu dobu. 

Hlavnou podmienkou riešenia sa stala bezbariérovosť prístupu. V minulosti bol 

vypracovaný stavebno technický projekt riešenia takéhoto prístupu. K jeho realizácii sa 



nepristúpilo a odporučilo sa počkať na projekt rekonštrukcie Ulice A. Sládkoviča, 

v rámci ktorého by bol riešený komplexne aj bezbariérový vstup do domu smútku. 

Projekt rekonštrukcie ulice je vypracovaný a aj rieši bezbariérový prístup. Na prípadné 

preklenutie dlhšej doby do zrekonštruovania ulice je možné zlepšiť prístup zabudovaním 

kovaného zábradlia s madlom do bočných oporných múrov vstupného schodiska. Návrh 

vypracuje odd. výstavby ÚPaŽP a prerokuje s pamiatkovým úradom. 

 

 príspevok JUDr. Volfa v ŠN bol dobre napísaný, treba dbať, aby to bolo vykonávateľné 

a kontrolované, prípadne sancionované, 

 

 čistenie skiel na lucernách, pre tento účel by sa dala využiť plošina, zlepšila by sa 

viditeľnosť,  

 Ing. Ján Hlinka – lucerny budú postupne čistiť TS, m. p.,  Banská Štiavnica 

 

 dláždenie na Hornej ružovej ulici nie je dobre urobené, po výkope kanalizácie zostal 

„válov“ 

 Dušan Vahlandt – dláždenie na Hornej ružovej ulici bolo pri ukončení prác 

prekontrolované a bolo bez závad. Súčasný stav preveríme, a vyzveme na odstránenie 

nedostatkov, nakoľko je na uvedené práce záruka.  

 

 zaujíma ho, aký je názor na otočenie zrkadla pri soche A. Kmeťa, je natočené na uhol zo 

spodu, nevidieť zhora, je tam priechod pre chodcov, cudzie autá zachádzajú do 

križovatky, je tam povolené parkovanie pre penzión Cosmopolitan (vykladanie 

batožiny), blokujú dopravu, dochádza ku kolíziám, spýtal sa, či je osadená tabuľa 

povolená? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – zrkadlo sa už riešilo, treba to skontrolovať, tabuľa – 

povolené státie, toto treba prekonzultovť s Mestskou políciou, pokiaľ to bude 

vyhovujúce, úprava sa uskutoční.  

 


