
Interpelácie a dopyty poslancov z Mestského zastupiteľstva konaného dňa 10. 12. 2015 

 

Helena Koťová: 

 popri jej dome na Kolpašskej ulici je chodník - skratka na Drieňovú, požiadala o 

nahradenie dreveného zábradlia popri chodníku kovovým, v dĺžke cca 20 – 30 m.  

 Ing. Ján Hlinka – nejedná sa o oficiálny chodník ani miestnu komunikáciu, zábradlie 

je toho času drevené a  postačujúce. Na vybudovanie nového chodníka so zábradlím  

je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu a následne vybudovanie chodníka 

zahrnúť do rozpočtu Mesta Banská Štiavnica, nakoľko vedený prechod je v strmom, 

náročnom teréne.  

 

Renáta Antalová: 

 spýtala sa, čo sa vyrokovalo ohľadne prepadnutého kanála na Križovatke? 

 Ing. Ivana Ondrejmišková – informácia sa dala aj do Štiavnických novín, ide o to, že 

sa sporia dve inštitúcie, koho je vodný tok, rieši to Okresný úrad, odbor starostlivosti o 

ŽP, nevedeli sa dohodnúť SVP, š. p. s Lesmi SR, na Okresnom úrade prebieha 

konanie o určení vlastníctva správy toku a následne rozhodne kompetentný orgán o 

tom, ktorá organizácia to zabezpečí. Problém trvá skoro rok, Mesto to iniciuje, ale nie 

je to mestský majetok, teda Mesto nemôže vynakladať finančné prostriedky, muselo 

by zodpovedať za prípadné škody. Nie je to v kompetencii Mesta.    

 Ing. Juraj Čabák – konštatoval, že uvedená situácia nie je jednoduchá, mohla by 

vstúpiť do riešenia aj StVS, v tomto úseku plní tok funkciu kanalizačného zberača.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – Lesy SR by mali odovzdať vodný tok SVP, š. p.. OÚ 

odbor starostlivosti o ŽP ich vyzval, aby tok odovzdali SVP, š. p., zatiaľ neodovzdali, 

pretože vo veci musí rozhodnúť Ministerstvo životného prostredia SR.  

 

 pripomenula interpeláciu z minulého MsZ, zábradlie na vstupe do domu smútku 

Frauenberg, v akom je to štádiu?  

 Ing. Ivana Ondrejmišková - k uvedenej požiadavke sa vyžiadalo stanovisko 

z Pamiatkového úradu, zjednodušený návrh urobil architekt mesta. Jednoduché 

zábradlie by sa dalo vyriešiť v jarných mesiacoch. Bezbariérový vstup do domu 

smútku by sa mal podľa projektu robiť pri rekonštrukcii Ulice Andreja Sládkoviča.  

 

 objekt bývalej pošty na Štefultove, teraz je tam klub dôchodcov, sú na to v rozpočte 

vyčlenené peniaze, omietka, podlahy a čo zvyšok budovy - strecha je v zlom stave, 

časť domu je prepadnutá, celé je to mestský majetok. Je možné využiť aj podkrovie, 

ide o historickú budovu. Kultúrny dom je nefunkčný.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – keď sa predkladá návrh na úpravu, treba navrhnúť z akej 

položky rozpočtu sa to bude financovať.  

 

 spýtala sa, kedy sa bude sedieť k pasportizácii ciest?      

 Mgr. Nadežda Babiaková – materiál dostali všetci poslanci MsZ, rokovalo sa  o ňom 

pri návrhu rozpočtu mesta. Materiál bol aj na rokovaní Mestskej rady dňa 15. 10. 

2015, všetkým poslancom bol zaslaný elektronicky dňa 26. 10. 2015. Do dnešného 

dňa nedostala k uvedenému materiálu žiadne pripomienky. Má záujem o vyriešenie 

Mládežníckej ulice. Ak poslanci majú záujem ešte raz sedieť k pasportizácii ciest, 

treba sa dohodnúť na termíne.      

 

 

 



 

Mgr. Karol Palášthy: 

 na riaditeľa TS, m.p., má informácie o zamestnancoch TS, m. p. a ich komunikácii, 

kde sa vyjadrili, že nemôžu opraviť svetlá, lebo vešajú vianočnú výzdou, žiadal 

vysvetlenie. Takýto spôsob komunikácie nie je vhodný.  

 Peter Heiler – s kolegami sa rozprával, takto sa nik nevyjadril, vzhľadom na poruchy, 

a je ich veľa, robí sa aj vianočná výzdoba, poruchy sa riešili. 

 

 pochválil vianočnú výzdobu, ktorá je veľmi pekná a páči sa aj ľuďom.  

 

Ing. Juraj Čabák: 

 odporučil porovnať kroniku za rok 2002, resp. za rok 1996, či to, čo je zapísané v 

kronike, poslanci aj schválili? Treba dať informáciu na rokovanie MsZ. 

 Ing. Ivana Ondrejmišková – uvedenú požiadavku sme skontrolovali a nenašli sme 

odchýlky. Pokiaľ máte vedomosť o konkrétnej chybe je potrebné to povedať a my ju 

odstránime, resp. dáme do súladu. 

 

 vyžaduje, pozrel niektoré obce, napr. Zubrohlava a Beňuš, majú smernice o tom, ako 

sa  kronika písať má, čo má obsahovať. Bol spracovaný materiál (za primátora Ing. 

Lichnera, CSc.), ktorý sa o téme zmieňoval, možno by bolo treba zobrať inšpiráciu 

z týchto obcí, mohlo by to obohatiť prácu našej kronikárky, z akých zdrojov čerpal. 

Odporúča, aby to bolo jedným z bodov rokovania mestského zastupiteľstva v I. 

polroku 2016, inormácie o kronike, aby úrad spracoval aj smernicu na spracovanie 

kroniky 

 Ing. Jaromír Piliar –  povinnosť viesť obecnú kroniku je zákonná povinnosť, ktorú si 

naše mesto plní. Usmernenia jej písania majú niektoré samosprávy zadefinované 

všeobecne záväzným nariadením, prípadne túto oblasť obsahovo zakomponovali do 

svojho štatútu. Samospráva nášho mesta ju zakomponovala do Štatútu mesta Banská 

Štiavnica. V §18 štatútu sú uvedené základné podmienky vedenia mestskej kroniky. 

Kroniku mesta píše kronikár vymenovaný mestským zastupiteľstvom, ktorý sa 

zúčastňuje podľa záujmu metodických školení k písaniu kroniky. Publikovanie 

kroniky mesta na webe mesta je novým trendom, ktorého sme súčasťou, čím sa stáva 

kronika dostupnou pre širokú verejnosť. 

 

 časté poruchy verejného osvetlenia, upozornil na to, funkčný info – kanál, využívať 

toto, informácie poslancom posielať aj mimo rokovaní MsZ 

 Ing. Jaromír Piliar – SMS kanál opäť funguje, bol vypadnutý.  

 

 zaujíma ho, schvaľovalo sa VZN o správnom označovaní domov a ulíc, ako bola 

zabezpečená kontrola, nezistil posun k lepšiemu,  

 Ing. Ivana Ondrejmišková – následne po prijatí VZN, vyšla novela zákona 

o označovaní ulíc, podľa nej názov ulice musí obsahovať aj slovo ulica, bude to 

potrebné aj na tabuliach, ale bude to potrebné aj v našom VZN upraviť. Teraz je 

obdobie, kedy sa VZN o označovaní domov a ulíc nesmú opravovať z dôvodu konania 

volieb. Zamestnanci, ktorí budú nosiť oznámenie o voľbách, budú zapisovať, kde 

označenia chýbajú a treba ich doplniť,  

 

 

 



 požadoval, aby sa príprava materiálov uskutočňovala v súlade s rokovacím poriadkom 

– v bode 6 sa hovorí: „názvy ulíc sa píšu tak, ako boli schválené vo VZN, predkladateľ 

materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah a forma, vrátane návrhu na uznesenie sú 

v súlade s ústavou SR,ústavnými zákonmi, VZN mesta...“ 

 Ing. Ivana Ondrejmišková - k materiálom na rokovanie, zamestnanci MsÚ boli 

upozornení a poučení, aby dodržiavali správne názvy ulíc.  

 

 na objekte Mesta je označenie, ktoré v meste nie je, a to Radničná ulica, nie je 

v zozname ulíc, treba dať do súladu s VZN.  

 Ing. Ivana Ondrejmišková – na uvedené miesto bola objednaná nová tabuľa so 

správnym označením. 

 

 web sídlo, za posledné obdobie zaznamenal 4 podnety od občanov, ktoré súvisia 

s naším sídlom, je špecifický prístup na úradnú tabuľu, cez občana, boli podnety, aby 

svietila na úvode sústavne, tiež je zlá navigácia na OOCR,  

 Ing. Jaromír Piliar – úradná tabuľa je prístupná z hlavnej stránky, najdôležitejšie veci 

sú v hlavnom menu, prípadne na stránke je políčko „hľadaj“, tam treba zadať hľadaný 

výraz, aktuality na všetkých stránkach sa posúvajú v časovom slede.  

 Ing. Rastislav Marko – OOCR – zo zelenej lišty je odklik na zem baníkov, stránka 

Travel, logo región Banská Štiavnica, chybu opravia – návštevník, aby tiež odviedol 

na Travel, môže sa to doplniť.  

 

Ľubomír Barák 

 za plavárňou treba vysprávkovať cestu, kazia sa autá, cesta by sa dala zokruhovať,  

 Mgr. Nadežda Babiaková -  treba to upraviť, chce sa tu riešiť parkovanie, v rozpočte 

na rok 2016 sa hovorilo o tom, že by sa odklonila doprava a vychádzala pri plavárni.  

 

 spýtal sa, kedy je termín ukončenia výstavby ihriska na Drieňovej?  

 Mgr. Nadežda Babiaková – 30. 6. 2016.    

 

 k rozpočtu, cesta k internátu spojenej školy, je to jeden z najnebezpečnejších úsekov. 

 Mgr. Nadežda Babiaková – je projekt aj rozpočet, bola na VÚC žiadať peniaze, 

zajtra je zastupiteľstvo BBSK, schvaľujú rozpočet. Je potrebné riešiť Gymnáizium, na 

ktoré bolo vysúťažených 357 tis. EUR.  Najprv treba pripraviť súťaž, ktorá určí 

predpokladanú sumu investície vybudovania chodníka.  V návrhu rozpočtu je potrebné 

zvýšiť finančné prostriedky na investičnú akciu Gymnázium o 132 tis. EUR 

z navrhovaných 200 tis. EUR na 332 tis. EUR. V rozpočte je zahrnutá rekonštrukcia 

strechy, telocvične SOŠ služieb a lesníctva vo výške 150 tis. EUR, nakoľko sa jedná 

o havarijný stav. Obe požiadavky na uvedené investície som predložila v poslaneckom 

návrhu. 

 

 poďakoval konateľovi Bytovej správy, dostali dopracovaný materiál do komisie 

sociálnej a bytovej, treba, aby sa na Valnom zhromaždení, resp. v Dozornej rade BS 

k materiálu vrátili. Navrhol, aby Mesto pripravilo dodatok k VZN, požiadavka – 

doložiť čestné vyhlásenie je málo, ak nemá žiadateľ vyrovnané podlžnosti, je 

predpoklad, že nebude platiť za byt. 

 RNDr. Pavel Bačík -  v komisii vysvetlí veci, napr. Budovateľská 15, je usmernenie 

audítorky, treba to vysvetliť. 



 Mgr. Nadežda Babiaková – zákon špecifikuje, na čo sa môže nájom použiť, v ŠFRB 

je novela, okrem vinkulácie Bytovej správy aj Mesto musí vinkulovať 3 mesačný 

nájom voči ŠFRB. Zákon špecifikuje, čo sa z nájmu môže hradiť.  


