
Interpelácie poslancov z  Mestského zastupiteľstva konaného dňa 19.10.2016 

 

 

Ing. Ján Čamaj: 

 Požiadal riaditeľa TS m.p. aby sa predchádzalo kumulovaniu odpadu na zbernom 

dvore. Informoval sa, prečo k tomu dochádza.  

 Peter Heiler - niekedy sa kumuluje odpad, keď firma, ktorá odpad odváža nedodrží  

harmonogram. Zistí v akom stave je to teraz. Poveril som  Ing. Veverku, PhD a  

Ing. Filiača, na vypracovanie podrobnej správy o prekladaných množstvách odpadov, 

zvozových linkách a plnení zmluvných podmienok zo strany dodávateľa služby – 

odvoz a likvidácia odpadu. Tiež  riešia technické opatrenia, ktoré by zabránili 

preletovaniu odpadu za veterného počasia. Prvé výsledky prieskumu hovoria o tom, 

že veľké množstvá odpadu sa akumulujú v pondelok, lebo sú silné zvozy. Vyvážajú 

dve súpravy, napriek tomu je to málo. Pôvodný betónový plot sa práve v tejto časti 

oplotenia nezachoval, čo je na škodu veci. Preto sme pletivo doplnili o fóliu, ktorá 

zabraňuje úletom. Bude asi potrebné ešte aj zvýšiť oplotenie v jednom úseku. Po 

predložení uvedenej správy ju dáme na prerokovanie aj na MsÚ, kde  požiadavky 

budú zahrnuté do rozpočtu . 

 

 Informoval sa prečo nie je napustený malý bazén na plavárni? 

 RNDr. Pavel Bačík - odpovedal, že podľa výkladu legislatívy Úradu verejného 

zdravotníctva sa oddychovo relaxačný bazén, v ktorom sa nesmie plávať, považuje za 

kúpalisko  a vyžaduje stály dohľad plavčíkom.  Podľa vyjadrenia úradu: „Na základe 

požiadaviek praxe sa problematikou povinnosti stáleho dohľadu plavčíkmi pri 

bazénoch v zariadeniach budú zaoberať pri najbližších legislatívnych úpravách.“ 

 Nedá sa to riešiť kamerou? 

 RNDr. Pavel Bačík  - nie je to možné. 

 

Mgr. Mikuláš Pál:  

 Informoval sa aké práce prebiehajú v objekte Amfiteátra? 

 Ing. Rastislav Marko - vymieňa sa strešná krytina na malých objektoch. 

 

 Požiadal, že ak budeme mať zase návštevu prezidenta, prosí informovať aj poslancov, 

materské a základné školy, aby ho mohli dôstojne privítať. 

 Mgr. Nadežda Babiaková - počet hostí pri spoločných rokovaniach bol limitovaný, 

bol stanovený presný počet účastníkov stanovený priamo prezidentskou kanceláriou. 

 PaeDdr. Viera Ebert  - školy boli oboznámené s návštevou prezidenta. Dňa 

23.9.2016 školský úrad e-mailom oznámil riaditeľstvám škôl v Banskej Štiavnici 

presný termín návštevy pána prezidenta v meste a v súvislosti s tým boli školy 

vyzvané, aby mestu  spätne predniesli  svoje prípadné problémy, názory a podnety, 

ktoré mali byť prezidentovi predložené,  ale aj úspechy, ktorými by sa chceli 

prezentovať. Oslovené boli: Spojená katolícka škola, SOŠ služieb a lesníctva, SPŠ 

S.Mikovíniho, Súkromná HA, GMN A. Kmeťa, SOŠ lesnícka a ZŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta. Deti s učiteľkami MŠ 1.Ul.mája vítali prezidenta pri príchode na 

Radnicu.  

 

 

 

 

 



Helena Koťová: 

 Infomovala sa, prečo neboli oslovené školy pri príležitosti návštevy prezidenta SR? 

 PaedDr. Viera Ebert- školy boli oboznámené s návštevou prezidenta. Dňa 23.9.2016 

školský úrad e-mailom oznámil riaditeľstvám škôl v Banskej Štiavnici presný termín 

návštevy pána prezidenta v meste a v súvislosti s tým boli školy vyzvané, aby mestu  

spätne predniesli  svoje prípadné problémy, názory a podnety, ktoré mali byť 

prezidentovi predložené,  ale aj úspechy, ktorými by sa chceli prezentovať. Oslovené 

boli: Spojená katolícka škola, SOŠ služieb a lesníctva, SPŠ S.Mikovíniho, Súkromná 

HA, GMN A. Kmeťa, SOŠ lesnícka a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta. Deti 

s učiteľkami MŠ 1.Ul.mája vítali prezidenta pri príchode na Radnicu.  

 

 

 Na ul. Energetikov je málo parkovacích miest, informovala sa či nie je možnosť 

odkúpiť ďalšie pozemky, napr. od pána Ferka? 

 Oľga Nigríniová – možnosť odkúpenia pozemkov závisí od rozpočtu mesta, 

a stanovenia priorít na výkup pozemkov. Na Ulici energetikov by sa odkupovali už 

existujúce parkovacie miesta, čím by sa počet parkovacích miest nezvýšil. Bolo by 

vhodné hľadať iné riešenia rozšírenia parkovacích miest v tejto lokalite napr. úpravou 

verejných priestranstiev, ktoré sú v majetku mesta. Celková kapacita parkovacích 

miest na sídlisku je dobrá a rozšíri sa o ďalšie parkovacie miesta pred novými 

obchodnými prevádzkami, ktoré sú vo výstavbe. Vzhľadom na priestorové možnosti 

sídliska nie je možné pred každým bytovým domom vytvoriť počet parkovacích miest 

podľa záujmu obyvateľov.    

 

 Má požiadavku umiestniť k novému ihrisku stojany na bicykle. 

 Ing. Rastislav Marko – požiadavku zvážime v jarných mesiacoch. 

 

 Na chodníku na ul. Dolná 27 sa celé leto nachádzal posyp, treba to vyčistiť. 

 Ing. Ján Hlinka – vyčistenie zabezpečia Malé obecné služby. 

 

 Spíliť a upraviť stromy na ul. L. Svobodu 

 Mgr. Katarína Hulinová  - žiadosť o výrub drevín na pozemku mesta na ulici 

Ludvíka Svobodu máme zaevidovanú a žiadosť o výrub je podaná na Okresnom 

úrade, odbor starostlivosti o ŽP. Čakáme na vydanie rozhodnutia a podľa možností 

a urgentnosti sa budú výruby vykonávať. 

 

 Prečo sú pruhy pre plavcov stále v bazéne a doplniť pomocné schody do bazéna. 

 RNDr. Pavel Bačík – nikto doteraz nepožiadal o odstránenie „pruhov“.  Na základe 

Vašej požiadavky sa časť „pruhov“ odstráni, v bazéne zostanú tri plavecké dráhy.  

Pomocné schody do  bazéna pre menej mobilných návštevníkov sú od roku 2012. 

Doteraz nebola daná žiadna požiadavka na ich úpravu. Je potrebné priamo na mieste 

konkretizovať úpravu schodov. 

 

 Schody na sídlisko Drieňová sú v dezolátnom stave + osvetlenie (Psotný) 

 Ing. Ján Hlinka – schody nie sú v dezolátnom stave, čo sa týka osvetlenia nie je 

možné osadiť a napojiť sa  na jestvujúce osvetlenie z dôvodu, že na sídlisku Drieňová 

bola v roku 2013 vykonaná komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia z projektu  

a k tomuto nie je možné pripojiť nové lampy verejného osvetlenia.  

 

 



Renáta Antalová:  

 Poďakovala Ing. Zimmermannovi za to, že zabezpečil ceny k volejbalovému turnaju 

žien 

 

 Poďakovala za fitzónu na Klingeri, ešte treba dať urobiť zábradlie pri vstupe do vody. 

 Mgr. Nadežda Babiaková – uviedla, že okrem fitzóny na Klingeri sa pripravuje aj 

projekt na revitalizáciu okolia jazera Klinger. 

 

 treba opraviť schody na ulicu Bottovu v smere od Základnej umeleckej školy, sú vo 

veľmi zlom stave. 

 Ing. Ján Hlinka – opravu zabezpečia Technické služby, m.p. Banská Štiavnica do 

konca mesiaca november.  

 

 Od pomníka Padlých smerom na ul. Katovu ukradli schody. 

 Ing. Ján Hlinka - opravu zabezpečili  Technické služby, m.p. Banská Štiavnica  

26.10.2016. 

 

 Dolná Resla, na odbočke na ul. Augustu treba umiestniť značku „Slepá ulica“. 

 Ing. Ján Hlinka – uvedená značka bola objednaná a bude na odbočku osadená.  

                      

 V okolí kontajnerov pri cintorínoch nie je čisto, hlavne na Štefultove. 

 Peter Heiler - nádoby sú vyvážané po naplnení. Niektoré boli aj monitorované 

kamerovým systémom, napriek tomu sa opakujú problémy s ukladaním odpadu aj 

mimo nádob, resp. nevhodných druhov odpadov v jednotlivých nádobách. Na 

Štefultove sa vyváža zmesový komunálny odpad od občanov a tiež separované 

odpady. Pre potreby odpadu z cintorínov je kapacita viac než dostatočná. Bolo by 

vhodné, aby občania, ktorým nepostačuje frekvencia vývozu odpadu využívali služby 

zberného dvora, ktorý je na to určený a nedávali odpady na cintoríny. Tým vznikajú aj 

zvýšené náklady na vývoz a tiež to pôsobí neesteticky.  

 

 Na cintoríne za Piarskou bránou je pod jedľou kopa štrku po oprave hrobu. 

 JUDr. Emília Jaďuďová – je tam dočasne uložený materiál, stavba hrobu ešte nie je 

ukončená,  pre zlé počasie sa práce predĺžili, po ukončení prác bude štrk odstránený 

a priestor uvedený do pôvodného stavu.   

 

 Bola daná požiadavka na zábradlie do domu smútku? 

 JUDr. Emília Jaďuďová – zábradlie do domu smútku je namontované. 

 

 V akom stave je múr za starou nemocnicou? 

 Ing. Zuzana Kladivíková - Mesto ako stavebný úrad vydalo 22.7.2016 rozhodnutie 

o nariadení nevyhnutných úprav na „Ohradný múr NKP Dom meštiansky, ÚZPF č. 

2503/6“, Banská Štiavnica, A. Pécha 5, vtedy ešte vlastníkovi stavby ATJ Invest s.r.o., 

Haburská 49/A, 821 01 Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 26.08.2016, 

a v zmysle tohto rozhodnutia boli listom „Výzva na výkon prác v zmysle 

právoplatného rozhodnutia“ upozornení aj noví vlastníci meštianskeho domu na 

povinnosť vykonať túto nevyhnutnú úpravu ohradného múru v termíne do 30.11.2016.  

 

 

 

 



 Na ul. A. Pécha niečo vyteká z múru – septik? A v akom je to stave? 

 Ing. Zuzana Kladivíková – vykonanou kontrolou v kontrolovanom subjekte bolo 

preukázané, že splaškové odpadové vody z kontrolovanej nehnuteľnosti na pozemku 

KN-C parcelné číslo 3027 v katastrálnom území Banská Štiavnica ovplyvňujú priesak 

odpadových vôd v opornom múre na pozemku KNC parce1né.číslo 3026 v 

katastrálnom území Banská Štiavnica. Vzhľadom na kontrolné zistenia orgán kontroly 

určuje vlastníkom kanalizačnej prípojky, ktorými sú Marián Mudrák a Andrea 

Mudráková vykonať tieto nápravné opatrenia v zmysle 4 ods. 8 písm. b) a c) zákona 

NR. SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o 

zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov: l. zabezpečiť. aby kanalizačná prípojka bola vodotesná, 2. 

zabezpečiť opravy a údržbu kanalizačnej prípojky na vlastné náklady, 3. doručiť 

orgánu kontroly správu o splnení určených opatrení.  

Vzhľadom na skutočnosť, že. dochádza dlhodobo k ohrozovaniu podzemných vôd a 

povrchových vôd a zároveň k poškodzovaniu miestnej komunikácie, oporného múru a 

ohrozovaniu zdravia a života obyvateľov, určuje orgán kontroly termín na vykonanie  

nápravných opatrení do 30.11 2016. 

 

 Kde je uskladnený brúsny asfalt, na Technických službách? 

 Peter Heiler - brúsený asfalt je uskladnený  na hospodárskom dvore technických 

služieb ( ďalej HDTS ). Podľa požiadaviek Ing. Hlinku sa časť rozviezla na opravy  

mestských komunikácií. 

 

RNDr. Pavel Bačík:  

 ďakuje za opravu schodov na plaváreň, požaduje doplniť osvetlenie. 

 

 Nie je vhodné, aby v dome smútku boli kultúrne predstavenia, najmä s humornou resp. 

satirickou tematikou.  

 Ing. Juraj Čabák – prikláňa sa k názoru, že v dome smútku nie je vhodné 

usporadúvať kultúrne podujatia estrádneho charakteru.  

 

 Ing. Rastislav Marko – Kostol Panny Márie Snežnej je odsvätený kostol. Tak, ako 

kedysi nebolo predstaviteľné, aby sa tam konali akékoľvek svetské obrady, dnes je pre 

niekoho nepredstaviteľné, že sa tam koná kultúrne podujatie. Do budúcnosti 

nemôžeme vylúčiť, že v priestore sa budú naďalej konať koncertné podujatia vážnej, 

prípadne inej hudby. 

 

Mgr. Ján Kružlic: 

 Pod koho spadá prechod pre chodcov pri Lidli, smerom na Kolpašskú ulicu? 

 Ing. Ján Hlinka – prechod pre chodcov patrí Slovenskej správe ciest.  

 

Juraj Čabák:  

 Aká dlhá je záruka na fasádu objektu Rubigall? 

 Ing. Zuzana Kladivíková – záruka na fasádu, ako aj na ostatné prebiehajúce stavebné 

práce na objekte Rubigall je v zmysle zmluvy 60 mesiacov od prevzatia stavby.  

 

 Záruka na fasádu na Radnici? A myslí si, že nie je vhodný čas na opravu fasády na 

Radnici. 

 Ing. Zuzana Kladivíková – na Radnici sa nerealizuje obnova fasády, ale konzervácia 

kamenných fragmentov gotického portálu, okna a priľahlých omietkových vrstiev. 



Fragmenty gotického portálu a okna sa nachádzajú na prvom nadzemnom podlaží 

severnej fasády radnice. Záručná doba na predmetné práce je 36 mesiacov. 

 

  Myslí si, že v dome smútku nie je vhodné usporadúvať kultúrne podujatia. 

 Ing. Rastislav Marko – odpoveď vyššie. 

 

 Navrhuje otočiť/resp. doplniť zrkadlo pri objekte SSE, aby bolo vidieť do ul. A. 

Kmeťa. 

 Peter Heiler - urobené 25.10.2016. 

 

 Upozornil na dlhodobé parkovanie pri penzióne Cosmopolitan a pri kníhkupectve. 

 Mgr. Vladimír Kratoš – tento úsek je z hľadiska cestnej premávky veľmi 

problémový a MsPo tu zaznamenáva veľmi časté  porušovanie pravidiel cestnej 

premávky. Pracovníci penziónu Cosmopolitan boli už viac krát upozornení na 

opakované porušovanie pravidiel cestnej premávky zo strany hostí a zamestnancov  

penziónu Cosmopolitan. Ako priestupci sú zisťovaní i iné osoby napr. zákazníci 

obchodov a kaviarní. Zistení priestupci sú následne MsPo riešení v zmysle 

priestupkového zákona. To, že v tomto úseku  si MsPo plní svoje úlohy svedčí i to, že 

zo strany Cosmopolitanu bola na MsPo podaná námietka za dôsledné vyžadovanie 

zákona. Námietka bola podaná p primátorke, pričom po preverení námietky  porušenie 

zákona zo strany MsPo nebolo zistené. Taktiež bolo vykonané pracovné stretnutie 

náčelníka MsPo, zástupcu penziónu Cosmopolitan za účasti poslanca MsZ. 

Predmetom a dôvodom stretnutia  boli intenzívne kontroly dodržiavania pravidiel 

cestnej premávky v danom úseku príslušníkmi MsPo. MsPo je známy problém 

s parkovaním v danom úseku, a preto bude i naďalej intenzívne pokračovať 

v kontrolách daného úseku. 

 

JUDr. Dušan Lukačko:  

 Zaujímal sa o dopravu a parkovanie ťažkotonážnych áut v meste a na povolenie p. 

Radu pre dopravu takýmito autami. 

 Renáta Antalová - podotkla, že celé leto chodili po meste tatrovky.   

 Dušan Vahlandt - uvedená záležitosť ohľadom nákladnej dopravy je v súčasnej dobe 

naozaj zložitá. Systém ktorý tu platil a platí t.j. zóna zákazu vjazdu nákladných 

vozidiel v časovom obmedzení od 10:00 hod. do 16:00 hod. bol svojim spôsobom 

postačujúci a s malými nedostatkami  aj fungujúci. Až do doby, pokiaľ sa v centre 

mesta nezačala realizovať rozsiahla stavba hotela.  Je potrebné konštatovať, že žiadne 

povolenie na zvláštne užívanie komunikácií vydané nebolo. Taktiež nebol povolený 

žiadny záber verejného priestranstva.  Problém súčasnej zóny je práve v tom, že mimo 

časové obdobie do centra mesta môžu vojsť nákladné vozidlá s neobmedzenou 

hmotnosťou.  S veľkou hmotnosťou sem vozidlá pre stavbu vchádzali aj v časovom 

obmedzení. Toto je ukážkový príklad ako je potrebné, buď udeliť stavebníkovi 

v stavebnom povolení mimoriadne prísne podmienky za akých je možné v centrálnej 

pamiatkovej zóne realizovať stavbu, alebo nastaviť taký systém dopravy, ktorý bude 

chrániť majetok mesta pred takouto činnosťou a k takýmto návrhom je potrebné sa 

postaviť úplne zodpovedne všetkým zložkám v meste. Je potrebné chrániť to čo sa za 

posledné roky podarilo dosiahnuť v úprave verejných priestranstiev. Chcem 

konštatovať, že už sú zničené zachytávacie mreže pred spomaľovacími prahmi na ulici 

Kammerhofská a aj časti dlažieb. Až v tomto roku v  45. týždni investor na podnet 

Mesta požiadal o udelenie výnimky na vjazd ťažkých nákladných vozidiel k stavbe 

Hotela na ul. Radničné námestie. Preto konštatujeme, že takéto povolenie Mesto 



nevydá až do komplexného vyriešenia uvedeného problému. Mestská polícia  

vykonávala poriadkové kontroly a udeľovala blokové pokuty vodičom, ktorí porušili 

zákon o premávke na pozemných komunikáciách, ale v tomto prípade budú trpieť len 

tí, čo vlastne za nič nemôžu a to sú vodiči. Celý problém bolo možné riešiť už pri 

vydaní stavebného povolenia v roku 2009, kde by mal stavebník podmienky, že pokiaľ 

spôsobí škody je povinný ich aj odstrániť.  

Uvedenú situáciu chceme riešiť najmä prostredníctvom osadenia dopravných značiek 

obmedzujúcich hmotnosť nákladných vozidiel vchádzajúcich do centra mesta a to 

nielen s časovým obmedzením, ako je to dnes, ale zákaz vjazdu nákladných 

automobilov by platil nad určitú tonáž nepretržite. K uvedenému riešeniu sme už 

oslovili na vyjadrenie ODI Žiar nad Hronom.  

 


