
Interpelácie a dopyty poslancov z Mestského zastupieľstva konaného dňa 25. 11. 2015 

 

Mgr. Ján Kružlic: 

 v rozpočte na rok 2015 boli vyčlenené finančné prostriedky na 2 nové autobusové 

zastávky, informoval sa či sa budú realizovať? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – v rozpočte bola vyčlenená čiastka 4 tis. €, následne bolo 

vypísané verejné obstarávanie, súťaž je uzatvorená, cenovo vyjde 1 zastávka. 

S dodávateľom bude podpísaná zmluva, Technické služby, m. p., budú robiť 

podkladovú vrtstvu.  

 Ing. Zuzana Kladivíková – zastávka bude dodaná a osadená v tomto roku, najskôr sa 

urobil cenový prieskum trhu,  predpokladaná cena bola 4 tis. €, podľa elektronického 

trhoviska je cena do 3 tis. €/kus, ale musí sa urobiť aj podkladová vrstva. Vzhľadom 

na vysúťaženú cenu sa mohla obstarať len jedna zastávka, ktorá bude urobená tento 

rok na Štefultove pri Medike.  

 

 spýtal sa na rozpočtovanú vianočnú výzdobu? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – v roku 2015 sme obstarali novú vianočnú výzdobu do 

historického centra mesta, jej vizualizáciu urobil architekt mesta, je vydané aj 

súhlasné stanovisko KPÚ, farba bude biela teplá. Pozvala prítomných na jej 

slávnostné rozsvietenie v podvečer 5. 12. 2015. Doterajšia výzdoba z centra bude 

inštalovaná na sídlisku Drieňová, v ďalšom roku sa bude tvoriť do ďalších častí 

mesta. 

 

Mgr. Mikuláš Pál: 

 občania zo Špitálky sa dopytujú, kedy bude obnovený chodník – prechod zo Špitálky 

na autobusové zastávky pod Drieňovou? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – pozemok je v súkromnom vlastníctve, je spracovaná 

a schválená urbanistická štúdia, stavebník dostal od Mesta podmienku, že vybuduje 

nový chodník, ktorý bude plniť funkciu, ktorá tam bola. Zastavovacia štúdia je na 

web stránke mesta. Momentálne sa robia zemné práce, prechod zatiaľ nie je možný 

kvôli bezpečnosti. Zatiaľ nie je vydané stavebné povolenie.  

 

Renáta Antalová: 

 občan z Križovatky pán Baláž ju e-mailom požiadal, aby sa spýtala, kedy sa začne 

niečo robiť s prepadnutým chodníkom pri schodoch v parku na Križovatke, jama je 

zakrytá doskami a výstražnou tabuľou už asi rok, patrilo by sa, aby sa to opravilo.  

 Mgr. Nadežda Babiaková -  uviedla, že sa jedná o prekryté vodné dielo, riešil to 

Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie. Uskutočnilo sa už niekoľko 

rokovaní k danej veci, vysvetlila, že ide o súkromné vlastníctvo pozmku. Mesto 

nemôže investovať finančné prostriedky do cudzieho majetku, rokovali s vlastníkmi, 

je ich viac, SVP, Lesy SR. Ministerstvo ŽP by malo určiť toho, kto to urobí. Minulý 

piatok Mesto zvolalo rokovanie, 3. 12. zvoláva rokovanie OÚ ŽP, ide o vodnú stavbu. 

Občanom sa dá informácia do ŠN.  

 

 ďalšia pripomienka od toho istého občania z Križovatky je častejšie čistiť autobusové 

zastávky na Križovatke, je tam viac špakov, smetí, buriny, sme mesto UNESCO.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – autobusové zastávky na Križovatke sa čistia denne, 

požiadavka sa prekontroluje. 

 



 pripomienka od občana pána Koledu z Ul. 8. mája, robí sa tam kanalizácia, dával 

pripomienky ohľadne úpravy cesty. 

 Ing. Ivana Ondrejmišková – pripomienka na úpravu cesty 8. mája  prišla len od pána 

Leontovyča, táto sa rieši. Pripomienka od pána Jarotu na ulici SNP sa riešila na 

mieste, išlo o zvedenie povrchových vôd do rúry. Od občana pána Koledu 

pripomienku neevidujeme. Povrchovou úpravou cesty na Ul. 8 mája sa denne 

zaoberáme a snažíme sa situáciu vyriešiť k spokojnosti tam žijúcich občanov.  

         

 ďalšia pripomienka bola ohľadne vysprávky chodníka popri ceste, opílenie stromov 

popri chodníku, a pripomienka od pána Murgaša, robila sa prípojka na kanalizáciu, je 

to posledný dom, cesta končí cca 20 m od jeho domu, prečo sa to neurobilo do konca?  

 Mgr. Nadežda Babiaková – ide o projekt EÚ, investorom je StVS, a. s.. nie Mesto 

Banská Štiavnica. 

 

 spýtala sa na Ul. J. Palárika, tento týždeň tam vznikla rozkopávka, je tam jama.  

 Ing. Ivana Ondrejmišková – rozkopávka bola povolená, žiadala ju RK  cirkev, bola 

ukončená, zasypaná, prekontroluje to p. Dušan Vahlandt, odd. výstavby, ÚP a ŽP 

a v prípade nekvalitného prevedenia požiadame realizátora o zjednanie nápravy.  

 

 dostala podnet od p. Popraca, na Ulici A. Péchu spopod múru vyteká voda na cestu, je 

tam asi prasknutá kanalizácia, voda namŕza, treba to odstrániť.  

 Ing. Ivana Ondrejmišková – uvedeným podnetom sa zaoberá  Okresný úrad Banská 

Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorého stanovisko je zhrnuté 

v tejto odpovedi: „orgán štátnej vodnej správy,  vykonal dňa 23.10.2015 za účasti 

Mesta Banská Štiavnica, oddelenia výstavby, ÚP a ŽP miestu obhliadku  zameranú na 

prešetrenie podnetu vo veci vypúšťania odpadových vôd na ulici Antona Pécha 

v Banskej Štiavnici. Miestnou obhliadkou bolo zistené, že dochádza k bližšie 

nezistenému vypúšťaniu odpadových vôd do prostredia súvisiaceho s podzemnými 

vodami (čo je zdokumentované aj fotodokumentáciou). V súvislosti s prešetrením 

možného porušenia vodného zákona, OU-BS-OSZP, orgán štátnej vodnej správy 

vykoná objasňovanie priestupku na úseku ochrany vôd a vodných stavieb podľa 

osobitných právnych predpisov. Zistené skutočnosti, prípadne opatrenia prijaté na 

odstránenie zistených nedostatkov Vám písomne oznámime až po ukončení 

objasňovania priestupku podľa osobitných právnych predpisov. Ing. Lukáš Lalo, 

štátna vodná správa štátna správa ochrany pred povodňami, štátna správa verejných 

vodovodov a verejných kanalizácií, Okresný úrad odbor starostlivosti o životné 

prostredie“  

 

Helena Koťová: 

 V niektoré ráno postrehla, že na Ulici energetikov zastalo auto, niekto z neho vystúpil 

a prehodil smeti do stojiska ponad bránku, napr. na Ul. L. Svobodu to nie je možné, 

tam je bránka vyvýšená. Nie je možné smeti prehodiť.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – uskutočnilo sa stretnutie s občanmi bytového domu na 

Ul. L. Svobodu, uzavretie stojiska si občania urobili sami, postupne tieto vylepšenia 

zrealizujú TS, m. p. aj v iných stojiskách.  

 

 

 

 

 



 

 p. Pastier na Ulici obrancov mieru, robia sa tam opravy na ceste, všetko to stojí, nie sú 

dokončené veci, treba písomne upozorniť, kedy sa to dokončí?       

 Ing. Ján Hlinka - na základe interpelácie bola vykonaná kontrola prístupovej miestnej 

komunikácie k p. Pastierovi. Komunikácia bola vysypaná makadamom cca 300 m 

a boli vybudované 3 odrážky namiesto 2 na zvedenie povrchových vôd z miestnej 

komunikácie. Miestna komunikácia je v poriadku.   

 

 spýtala sa, keď si niekto na území mesta otvorí vinotéku, resp. prevádzku, či to stačí 

len ohlásiť na MsÚ? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – áno, stačí ohlásenie novej prevádzky.  Mesto nepovoľuje 

prevádzky, na to sú iné orgány. Mesto stanovuje otváracie hodiny všeobecne 

záväzným nariadením.   

 

Ľubomír Barák: 

 spýtal sa, či je ukončený projekt digitalizácie škôl, kto bude práce preberať a kto nesie 

za ne zodpovednosť? Kto bude opravovať cesty, sú v nich ryhy, chce písomnú 

odpoveď.   

 Ing. Zuzana Kladivíková – odpoveď už napísala do predchádzajúcich interpelácií, 

kontrolovala to ona s Dušanom Vahlandtom a Ing. Hlinkom, niečo sa promptne 

opravilo, niečo trvá dlhšie, záruka je počas 5 rokov firmou Deltech – stavebník, 

potom za prevádzku optických káblov zodpovedá Národná agentúra sieťových 

odvetví (NASO), v prípade frézovania asfaltového povrchu na Ulici obrancov mieru 

budú vyzvaní k predkládke káblov mimo telesa cesty, náklady bude znášať štát, resp. 

agentúra NASO. Mesto nemá na to zmluvu.  

 

 Mgr. Nadežda Babiaková – projekt trvá do konca novembra, práce sú už ukončené.  

Investorom je Ministerstvo školstva, má s firmou zmluvu, kvitancia nebola možná 

u EÚ fondov, Mesto vydalo povolenie, čo majú splniť. Musí sa to skontrolovať, majú 

povinnosť dať to do pôvodného stavu. Mesto môže žiadať od Ministerstva školstva 

to, že preberá na to päť ročnú záruku. Informácie sa zverejnia aj v Štiavnických 

novinách.  

 

 upozornil na rozkopávku pri vstupe do bývalého areálu Plety, majú tam výjazd 

požiarnici, pri p. Bosákovi bola rozkopávka, je tam kovový most na elektriku, myslel 

si, že rozkopávka  pôjde do zeme? V úseku od Okresného úradu smerom k ZŠ  

J. Horáka boli rozkopávky, nie je to v dobrom stave, ide zima.  

 Ing. Zuzana Kladivíková -  je to plynová prípojka pre firmu Mirador, bolo to 

preasfaltované.  

 

 Spýtal sa, či sa uskutočnilo stretnutie s občanmi na Drieňovej? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – na Drieňovej sa uskutočnilo stretnutie SBD s občanmi 

a prizvali aj zástupcov Mesta.  

 

 k stojiskám na komunálny odpad, drevené konštrukcie nie sú natreté, treba to dať do 

rozpočtu na budúci rok, na niektorých stojiskách nie sú zámky, niekde je poriadok, 

niekde nie. Treba s ľuďmi komunikovať. Bolo by dobré povedať, aký je systém zvozu, 

čo sa plánuje v rozpočte ďalej.  



 Mgr. Nadežda Babiaková – urobili sa stojiská, ktoré boli v projekte a boli 

financované z projetku. Vybudovanie ďalších stojísk v rozpočte pre rok 2016 

nemáme.    

 

 k návrhu rozpočtu, spýtal sa či ZŠ a MŠ dali reálne rozpočty, školám, ktorých 

zriaďovateľom je Mesto, chýbajú prostriedky. Základnej škole Drieňová chýbalo 

zaplatiť za teplo cca 20 tis. €. Škola má menej žiakov, bude mať aj menej financií.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – prostriedky sa rozpočtujú po 15. 9., kedy je Edu zber, 

veci sa vyrovnali, aby sa išlo s čistým kontom. Rok 2016 nie je schválený, tam treba 

dať požiadavky. V rámci dohadovacieho konania bolo uvoľnených 18. tis. EUR pre 

potreby ZŠ J. Kollára účelovo určených na úhradu faktúr za teplo.  

 

 mal požiadavku na riaditeľa TS, m. p. aby predložil zoznam mechanizmov, ktoré majú 

k dispozícii, aký je ich technický stav, čo treba opravovať, aký je sumár opráv?  

 Mgr. Nadežda Babiaková – takýto materiál je pripravený, žiadala si ho, pripomienky 

do rozpočtu sa mohli predkladať, je zverejnený návrh rozpočtu, pripomienky je 

možné ešte predkladať písomne.  

 

JUDr. Dušan Lukačko: 
 žiadal prekontrolovať dláždenie v meste, sú vypadané kocky na Akademickej ulici, 

hlavne okolo kanálov, ak je nekvalitná práca, treba ju reklamovať, tiež na  

Ul. D. Licharda 

 Dušan Vahlandt – miestne komunikácie budú prekontrolované a vypadané kocky 

budú uplatnené v rámci reklamácie, tam kde je to ešte možné. Ul. Daniela Licharda 

bola financovaná zo združených finančných prostriedkov po realizácii kanalizácie na 

uliciach Vodárenská a Licharda. Uvedená realizácia však nebola ako nová povrchová 

úprava iba ako vyspravanie ulice (danie do pôvodného stavu), nakoľko projekt 

kanalizácie neobsahoval novú povrchovú úpravu s odvodnením.  

 

 Tiež treba poopilovať dreviny v úseku cesty od Hájika smerom na Vyhne. Tieto práce 

by mohli vykonať ľudia, ktorých Mesto zamestnalo cez projekt.       

 Ing. Ján Hlinka – uvedená požiadavka bude v mesiaci december zrealizovaná.  


