
Interpelácie a dopyty poslancov z  Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 21. októbra 2015 

 

 

Mgr. MiklášPál: 

 Informoval sa čo sa bude robiť s betónovou plochou pri 120 b. j. na Križovatke, kde malo 

byť stojisko na  odpad?  

 Mgr. Nadežda Babiaková - na vybudovanie stojiska máme pripravený materiál, ľudia, 

ktorí tam bývajú si musia povedať, či stojisko chcú, alebo nie. 

 Ing. Zuzana Kladivíková – stojisko bude postavené v priebehu roku 2016. 

 

 Informoval sa či sa budú vypiľovať smreky okolo 120 b. j. na Križovatke?  

 Mgr. Nadežda Babiaková – v tomto prípade sa takisto občania tam bývajúci  musia 

dohodnúť a zároveň na stromy musí byť urobený odborný posudok. 

 Ing. Silvia Piliarová – na zrealizovanie výrubu je potrebný súhlas občanov bývajúcich 

v tomto paneláku, keďže každý občan má na to iný názor, je potrebné zabezpečiť 

podpisy, ak občania chcú aby sa zrealizoval výrub, je potrebná nadpolovičná väčšina, 

ktorá bude s výrubom súhlasiť. Zároveň sa dá urobiť dendrologický posudok. 

 

 požiadal vykonávať častejšie kontroly MsPo na Železničiarskej ulici „pod lipou“ 

 Mgr. Vladimír Kratoš – MsPo na základe požiadavky vykonáva v súčastnej dobe 

kontroly danej lokality  v doobedňajších i poobedňajších hodinách. 

 

 Križovatka ku LIDLu, žiaci chodia pešo zo školy, hrozí dopravná kolízia, požiadal 

o službu MsPo, vo výhľade bráni autobus pána Lešičku 

 Mgr. Nadežda Babiaková -  je potrebné  napísať list na SSC, prehodnotiť bezpečnosť 

križovatky, navrhnúť jej osvetlenie.  

 Mgr. Vladimír Kratoš – MsPo vykonáva dohľad nad uvedenou križovatkou  od 07.00 

do 08.00,  t.j. v čase začiatku školskeho vyučovania a tak isto v poobedňajších hodinách. 

Ide o veľmi frekventované miesto. Otázka parkovania autobusu p. Lešička vzhľadom 

k tomu, že ide o št. cestu I. triedy a miesto je frekventované, bola konzultovaná a priamo 

na mieste preverená pracovníkom Okresného dopravného inšpektorátu Žiar nad Hronom, 

pričom porušenie  pravidiel zákona č. 8/2009 o cestnej premávke nebolo zistené. Napriek 

tomu bol s p. Lešičkom na MsPo vykonaný pohovor, kde bol upozornený na danú 

situáciu v uvedenom úseku.  Menovaný uviedol, a kontrola MsPo  potvrdila, že nejde 

o trvalé a pravidelné parkovanie uvedeného autobusu.Z uvedeného pohovoru 

a upozornenia bol spísaný záznam.Pán Lešičko ďalej uviedol, že uvedený problém 

vyrieši dobudovaním parkovacej plochy pod čerpacou stanicou Vion,kde bude autobusy 

parkovať.Kontrolou v mesiaci november bolo zistené, že autobusy p. Lešička parkujú  na 

tejto ploche. MsPo bude i naďalej  uvedenému úseku  venovať zvýšenú pozornosť. 

 

Renáta Antalová: 

 spýtala sa Ing. Dudíka, riaditeľa Mestských lesov Banská Štiavnica, s. r. o., či prebieha 

ťažba na Koncovej ulici pod Paradajzom? Po jej ukončení je potrebné  to dať do 

poriadku.  

 Ing. Jaroslav Dudík – odpovedal, že ťažba bude prebiehať ešte cca 1 mesiac.  

 

 

 

 



Dušan Beránek: 

 spýtal sa, kto vykonáva dohľad nad prácami s osádzaním optického kábla na 

Štefultove, pretože zásypové práce sú nedokončené. Treba ich urgovať. Nie sú 

vyspravené zárezy do cesty, zima urobí svoje.  

 Ing. Zuzana Kladivíková – dohľad nad prácami pri kladení optického kábla 

v komunikáciách dozoruje Dušan Vahlandt, boli vykonané viaceré obhliadky 

a nedokončené a zle vykonané vysprávky sa priebežne opravujú, ukončenie projektu 

je naplánované na koniec novembra.  

 

 dopravná tabuľa „Banská Štiavnica – Štefultov“ je zle viditeľná, sú tam dreviny, 

krajnica je znečistená, je tam lístie.  

  Ing. Ján Hlinka  - okolo dopravnej značky TS m.p. odstránili dreviny. Nakoľko  

      ide o štátnu komunikáciu a nie miestnu, upozornili sme na vyčistenie krajnice    

      Banskobystrickú regionálnu správu ciest.   

 

 infomorval sa či sa uvažuje s realizáciou kanalizácie na Štefultove? 

 Mgr. Nadežda Babiaková - uviedla, že ide o tú istú situáciu, ako keď sa robil 

vodovod, z rozpočtu mesta by sa takáto veľká investičná akcia nedokázala zaplatiť. 

Mesto má záujem o jej budovanie, ak budú výzvy z fondov, môžeme sa zapojiť. 

 

 inoformoval sa prečo sa vypílila lipa pri kríži? 

 Ing. Zuzana Kladivíková –konštatovala, že lipa bola vypílená na základe požiadavky 

občanov tam bývajúcich, pred samotným vypílením bol urobený  dendrologický 

posudok ktorý konštatoval, že lipa je bútľavá a je potrebné ju vypíliť vcelku.  

 

 informoval sa čo sa plánuje s ihriskom na Štefultove? 

 Dušan Vahlandt -  v súčasnej dobe sa kladú odvodňovacie kanalizácie, budú uložené 

prívodné káble na osvetlenie a zemnenie osvetľovacích stĺpov, práce na betónovaní 

ihriska budú zrealizované vzhľadom na počasie v budúcom roku, práce sú realizované 

pod záštitou ŠK Štefultov. 

 

 dal návrh na úpravu cestných mreží pri p. Povinskom a pri kostole. 

 Ing. Hlinka – k cestnej mreži uviedol, že bola podložená. 

  

Mgr. Karol Palášthy: 

 informoval sa na zemné práce pod Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, čo tam 

bude? 

 Ing. Zuzana Kladivíková – MsÚ ani stavebný úrad nedisponuje žiadnou žiadosťou 

na uvedený pozemok o výstavbu. Zámer vlastníka s pozemkom nepoznáme, preto sme 

majiteľa pozemku vyzvali písomne o vyjadrenie k prácam ktoré tam vykonáva. 

 

Ľubomír Barák: 

 ku projektu optického kábla, čistí sa hlavná cesta, dávali sa povolenia, žiadal písomne, 

resp. verejne odpovedať, kto bude platiť za ryhu v asfalte, keď bude treba brúsiť cestu, 

resp. opravovať ju? Či aj toto rieši projekt a kto to bude financovať? Či sa žiadala 

kvitancia, projekt skončí, firmy odídu? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – uviedla, že žiadala o opravu, tiež o úpravu celého 

povrchu chodníka od LIDLa, odpoveď k optickému káblu bude daná písomne.   

 Ing. Zuzana Kladivíková – opravy na komunikácii, ktoré vzniknú ako dôsledok 

kladenia optického kábla bude vykonávať stavebník v rámci podaných prípadných 



reklamácii. Mesto finančnú zábezpeku pred začiatkom realizácie projektu požadovalo, 

stavebníkom bola táto požiadavka napadnutá, nakoľko pri projektoch realizovaných 

z fondov EU, sa takáto zábezpeka nedá uplatniť. V prípade celkovej rekonštrukcie 

komunikácie v budúcnosti si bude prípadnú nutnú prekládku realizovať správca 

optických sietí, ktorým bude NASES. Mesto žiada od stavebníka porealizačné 

zameranie skutočného stavu uloženia optického kábla v digitálnej forme. 

 

 k ihrisku vedľa CBA na Drieňovej, myslí si, že malo byť k tomu sedenie, spýtal sa, či 

sú o tom upovedomení občania? Ihrisko bude osvetlené, či to nebude vadiť? Malo sa 

urobiť detské ihrisko 

 Ing. Ivana Ondrejmišková – nové ihrisko, ktoré bude vybudované na sídlisku 

Direňová bude realizované z finančných prostriedkov Úradu vlády SR. V súčastnosti 

prebieha proces verejného obstarávania. Ihrisko bude aj osvetlené. Umiestnenie 

ihriska vychádza z projetku „Park Drieňová“, na ktorý bola vypracovaná PD 09/2010. 

 

 žiadal doplniť osvetlenie (1 lampu) na parkovisko pri panelákoch na Ul. MUDr. J. 

Straku 20 a 21     

 Ing. Ján Hlinka – uvedená požiadavka môže byť realizovaná v rámci finančných 

možností roku 2016. 

 

 parkovisko za panelákom Ul. L. Svobodu (od p. Stolára), mali sa tam robiť 

zatrávňovačky, čo s tým? 

 Mgr. Nadežda  Babiaková – všetko záleží od financií, uskutoční sa rokovanie 

k návrhu rozpočtu na budúci rok, požiadavky treba predložiť písomne. Uvedená 

požiadavka bola zapracovaná do rozpočtu mesta pre rok 2016.  

 

 
 


