
Interpelácie poslancov zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 30.11.2016 

 

Mgr. Mikuláš Pál: 

 tlmočil dopyt od obyvateľov, keď TS m. p. natierali stĺpy verejného osvetlenia, 

pozatierali aj turistické značenia, spýtal sa, kto to má na starosti a či sa to obnoví? 

 Peter Heiler – v prípade, že sa niečo zatrelo, bude to obnovené, ak viete presne 

povedať kde tak sa odstráni, celé to budeme musieť prejsť a skontrolovať, aj smer 

Počúvadlianske Jazero. Navrhujeme stretnutie s kompetentnými a označenie po 

dohode obnovíme. 

 

 spýtal sa, či sa bude robiť povrchová úprava Ulice 8. mája?   

 Mgr. Nadežda Babiaková – na Ulici 8. mája sa pracuje, z dôvodu vysokej ceny sme 

museli dvakrát opakovať verejnú súťaž. Zmluva je podpísaná, momentálne sa robí na 

osádzaní žľaboviek, následne sa bude pokračovať na povrchovej úprave. Ľudia boli 

informovaní, práce závisia od počasia. V prípade zlých poveternostných podmienok 

budú práce pokračovať v prvom polroku roku 2017.  

 

Helena Koťová:  
 obyvatelia ju upozornili na stavebný odpad, ktorý vozí nemenovaná firma smerom na 

železničnú stanicu od Billy, či sa o tom vie, nič sa nedeje, požiadala o písomnú 

odpoveď.    

 Ing. Ivana Ondrejmišková – Mestský úrad uvedený podnet obdržal, na základe 

uvedeného sme na miesto poslali Mestskú políciu, ktorá to zdokumentovala, následne 

sme zistili vlastníctvo pozemku (Železnice SR) na základe tej skutočnosti, že je to 

pozemok vo vlastníctve PO bol podnet postúpený  na Okresný úrad, odbor životného 

prostredia, ktorý musí v uvedenej veci konať. O výsledkoch Vás budeme ďalej 

informovať.  

 

 k zábradliu na Kolpašskej ulici, zamestnanec MsÚ povie, že to nie je mestský 

pozemok, neodpratáva sa tam sneh, 

 Ing. Ján Hlinka - tak, ako sme už niekoľkokrát písali v odpovediach na interpelácie, 

nejde o oficiálny chodník ani miestnu komunikáciu. Na vybudovanie nového chodníka 

so zábradlím  je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu a následne 

vybudovanie chodníka zahrnúť do rozpočtu Mesta Banská Štiavnica. Nakoľko 

uvedený prechod je v strmom, náročnom teréne bude potrebné aj správne odviesť 

povrchové vody, ktoré týmto terénom tečú. Uvedenú požiadavku je možné riešiť tak, 

že sa navrhne vypracovať zjednodušená PD a následne podľa nej sa chodník 

vyrozpočtuje aj so stupnicami aj so zábradlím. Na tomto stanovisku trváme  z dôvodu, 

ak by sa stal úraz, Mesto by na seba zaň  preberalo zodpovednosť. 

 

 spýtala sa, v akom stave je ubytovanie pre bezdomovcov? 

 Ing. Ivana Ondrejmišková – k nocľahárni, do Štiavnických novín, na stránku mesta 

aj na informačné tabule sa pripravili informácie týkajúce sa možnosti ubytovania pre 

ľudí bez domova. Od 1. decembra bude otvorená, režim bude nastavený tak, ako 

v predchádzajúcich rokoch. Predchádzajúce roky sme mali nocľaháreň dobre využitú,  

uvidí sa, aký bude záujem, toho roku možno aj stúpne, nakoľko sa začali práce pri 

čistení skeletu na Križovatke. V nocľahárni sú zabezpečené aj služby prania. Mesto je 

pripravené.  

 



 ako má postupovať vozičkár, keď chce parkovacie miesto, požiadala do februárového 

MsZ doplniť do VZN, ako sa to dá vybaviť, aby bola informácia, 

 Dušan Vahlandt - prednostne a individuálne riešime každú žiadosť podanú občanom 

ZŤP alebo vozičkárom. Pri vozičkárovi si to vyžaduje ešte väčšiu pozornosť, tí majú 

prednosť aj pred ZŤP. Dosiaľ boli vybavené všetky takéto požiadavky. V prípade 

záujmu je potrebné podať žiadosť takejto osoby a Rozhodnutie od lekára o jeho 

diagnóze. Toto vydáva aj okresný úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Predbežne si 

určí, kde by takéto miesto malo byť vyhradené. Mestský úrad to následne posúdi 

s dopravným inšpektorátom, či je to v súlade s ostatnými pravidlami cestnej premávky 

a či nie sú obmedzené iné záujmy. V určitých prípadoch si žiadatelia vyznačili takéto 

miesta po odsúhlasení na svoje vlastné náklady. Samotné označenie vyhradených 

miest dopravným značením zabezpečujú a vykonávajú technické služby. 

 

 boli za ňou 2 mamy žiakov zo ZŠ J. Kollára, deti sú zdravotne postihnuté, je na nich 

tlak, aby ich rodičia preložili do špeciálnej základnej školy. Žiadosť na asistenta treba 

podať do 30. 9.,  škola by naňho dostávala peniaze, boli by 2 pracovné miesta.  

 PaedDr. Viera Ebert – rodič má právo výberu školy, ale aj riaditeľ sa môže vyjadriť, 

môže mať asistenta, zo štátu boli sľubovaní, nie sú však garantovaní, žiadajú sa do 

konca septembra príslušného šk. roku. Dochádza k dlhému obdobiu pri schvaľovaní 

asistenta, keď riaditeľ prijme asistenta, musí ho platiť škola. Schvaľuje sa od začiatku 

kalendárneho roka, zatiaľ to nie je potvrdené. Ak sa to podarí, zvýši sa kredit školy.  

 Mgr. Karol Palášthy – doplnil pani Dr. Ebert, ak žiaci majú diagnózu, ktorá si 

vyžaduje asistenta, asistent sa môže žiadať, len keď je stanovená diagnóza.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – konštatovala, že podnet treba postúpiť riaditeľke školy.          

 

Ivan Beňo: 

 na zrkadle pri soche A. Kmeťa je umiestnená šípka „lekáreň“, spýtal sa, či je to 

povolené? 

 Peter Heiler – preverí to. Nejedná sa  o reklamnú tabuľu, ktorá podlieha 

     povoľovaciemu konaniu, je to len smerová, orientačná  šípka.               

 

Dušan Beránek: 

 na augustovom zasadnutí MsZ žiadal osadenie DZ zrkadla na križovatke ulíc: 

Obrancov mieru a Jozefa Škultétyho, zatiaľ to nebolo urobené.       

 Peter Heiler – 2 ks zrkadiel sú objednané, budúci týždeň budú dodané. 

Upresnenie – ku dňu 09.12.2016 neboli dodané, urgovali sme. Prisľúbená dodávka do 

konca roku.  

 

 vianočné osvetlenie, kupovalo sa nové, staršie sa posúva, spýtal sa, či sa nezabúda na 

Štefultov? 

 Ing. Ján Hlinka -   3 ks vianočných ozdôb boli presunuté do časti mesta Štefultov. 

Nová výzdoba bola namontovaná na stromček na Ulicu obrancov mieru.          

 

 PD Ul. srnčia, keby ju bolo Mesto ochotné riešiť, majitelia by si cestu dali spraviť, na 

uvedenej ulici je viac domov ako na Bratskej ulici.  

 Mgr. Nadežda Babiaková -  o Ulici srnčej vie, boli za ňou obyvatelia.  

 Ing. Zuzana Kladivíková – pozemky na Ul. srnčia sú vlastníctvom súkromných osôb, 

k úprave Ul. srnčia boli na Mestskom úrade rokovania k vysporiadaniu pozemkov pod 

komunikáciou, k čomu zatiaľ nedošlo. Mesto po vysporiadaní pozemkov a zaradení 



finančných prostriedkov do rozpočtu mesta môže pristúpiť k obstaraniu projektovej 

dokumentácie aj pre túto ulicu a až následne ku komplexnej povrchovej úprave.  

 

JUDr. Dušan Lukačko: 

 na Ulici Ľudovíta Štúra sa stavia dom, je tam rozpílená komunikácia, značenie nie je 

dostatočné, prosí o dodržiavanie a kontrolu rozkopávkových povolení, 

 Ing. Zuzana Kladivíková – rozkopávka bola zaasfaltovaná v krátkom čase po konaní 

zastupiteľstva, sama som opakovane vyzvala investora cez povereného zástupcu 

k náprave stavu na uvedenej komunikácii, čo je k rozsahu stavebných 

prác, zúčastnených firiem a vplyvov počasia obtiažne. Opakovane som vyzvala 

investora k čisteniu komunikácie, čo bolo prisľúbené, ako aj celková úprava okolia 

rozkopávky bude zrealizovaná vzhľadom na poveternostné podmienky v jarných 

mesiacoch roku 2017.     

Dušan Vahlandt - riešiť na uvedenej ulici kontrolnú činnosť v stave, keď sa tam 

mlelo sto robotníkov z rôznych subdodávateľských organizácií a niekoľko desiatok 

áut na ceste, ktorá reálne nemá parametre obojsmernej obslužnej komunikácie, bolo 

potrebné vyvinúť nadľudské činnosti. Spoločne s Ing. Kladivíkovou sme vyvíjali 

denne tlaky a kontrolné činnosti, aby k takýmto stavom nedochádzalo. Aj napriek 

tomu zlyhával ľudský faktor a zmysluplná činnosť riadenia premávky v uvedenej 

lokalite nebola. Až keď sme začali robiť správne konania s vyhrážkami na pokuty sa 

stav zlepšil, čo je už v dnešnej dobe relatívne zabezpečené. Boli urobené dočasné 

spätné úpravy povrchov, ktoré to celkovo vyriešili. 

 

 zimná údržba je nezvládnutá, posýpa sa až vtedy, keď sa kĺže, 

 Peter Heiler - posypový materiál sa vyváža z priestorov plavárne, na prvý posyp 

minuli pripravené zásoby a pre posyp museli ísť opakovane, bol problém s prístupom 

ku skladu a ďalšie zdržanie bolo  spôsobené  pri výjazde techniky na mestskú časť 

Banky, kde vozidlo malo problémy s prejazdom. Dôvodom bola neposypaná štátna 

cesta. Polovicu z prepravovaného posypu sme na ňu minuli.  

Na gremiálnej porade pani primátorky bolo rozhodnuté o preventívnom posype.  Tiež 

boli zmenené pohotovosti mimo pracoviska a služby na pracovisku.   

 

  smeti a separovaný odpad na zbernom dvore, je to plné, treba sa zamerať na to, aby to 

bolo odvezené, 

 Peter Heiler –– k zbernému dvoru, je problém s firmou, ktorá vozí odpad, niekedy 

robia náhradníci a odpad vozí iná firma. V budúcom roku sa to bude musieť 

prehodnotiť. Robí sa nové výberové konanie, kde sa to musí lepšie ošetriť. Pre 

zníženie úletov bola na oplotení upevnená fólia. Pokiaľ by sa bolo zachovalo pôvodné 

oplotenie, ako pri hlavnej ceste, bolo by vhodnejšie. V jarnom období sa uvažuje so 

zvýšením oplotenia v susedstve nakladacej rampy. 

Je tiež na škodu veci, že sa nepodarilo opraviť, alebo doplniť vozidlo na vývoz 

zmesového komunálneho odpadu, mohli sme voziť priamo na skládku. Separovaný 

odpad je vyvážaný pravidelne, až na komodity, ktoré sú problematické. Ide najmä 

o tvrdé plasty a tetrapaky (toho času nie je spracovateľ na Slovensku, zmena 

legislatívy, ukončenie činnosti Recyklačného fondu). Tieto odpady sú sústredené 

a neznečisťujú zberový dvor. Riešime to s OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov 

– ENVIPAK ), nakoľko je to celoslovenský problém.         

 



  pri zbere komunálneho odpadu treba používať GPS snímače, treba skontrolovať kódy 

a obnoviť ich, aby sa to dalo kontrolovať, odpad sa separuje, ale smeti sú čím ďalej 

drahšie.  

  Peter Heiler - kódy boli reklamované, nespĺňali podmienky na vonkajšie  použitie.  

Boli dodané, vlastná montáž v jarných mesiacoch, pri vhodných klimatických 

podmienkach. Treba mať však na zreteli, že pokiaľ nie je zavedený množstvový zber, 

týka sa to len  vyhradených druhov odpadov, ktoré spadajú pod rozšírenú 

zodpovednosť výrobcov a nie sú teda hradené občanmi. Mnoho domácností pomerne 

slušne triedi odpad, avšak napriek tomu majú pomerne veľké množstvo zmesového 

komunálneho odpadu. Poplatok za komunálny odpad sa v našom meste nemenil už 

päť (!) rokov. V budúcnosti je možné, že prijatý trend v odpadovom hospodárstve 

(zvyšovanie cien za skládkovanie) bude mať dopad aj na poplatok. Pri súbežnom  

zvyšovaní podielu separácie by tento dopad nemusel byť veľký.  

 

Ľubomír Barák: 

 bola porucha verejného osvetlenia na Drieňovej, je vysúťažená firma, je niekto na 

servis? 

 Peter Heiler - úseky verejného osvetlenia po rekonštrukcii (letkové osvetlenie sídliska 

Drieňová a obchvatové úseky štátnych ciest, 14 ks rozvádzačov) je servisované 

kombinovane. Osvetľovacie telesá a riadiace rozvádzače  sú v záruke a ich opravy po 

nahlásení rieši realizátor rekonštrukcie. Podperné body a káblové rozvody neboli 

predmetom rekonštrukcie a sú spravované technickými službami.  

 

 ubytovanie pre bezdomovcov, bude fungovať so správcom? Kto to bude robiť? 

 Ing. Jaromír Piliar – prístrešie pred zlými poveternostnými podmienkami pre osoby 

bez domova je zriadené v priestore bývalej bytovej jednotky objektu plavárne. 

Správou priestoru a poskytovania prístrešia je poverená osoba bez domova a dohľad 

realizuje každodenne hliadka mestskej polície. Osoby bez domova môžu v prístreší 

prenocovať a vykonať si základnú hygienickú očistu. Okrem toho je možnosť oprať si 

osobné oblečenie, ako ho aj usušiť. 

 

  navrhol pri plavárni osadiť kameru (aj staršieho typu), pomohla by kontrole lokality, 

 Mgr. Vladimír Kratoš – MsPo súhlasí s umiestnením a v prípade, že sa v rámci 

výmeny uvoľní niektorá zo starších kamier, táto môže byť použitá v uvedenej 

lokalite. 

 

 spýtal sa, či bude ešte objekt plavárne slúžiť na sklad posypového materiálu? 

 Peter Heiler - zrejme nebol na mysli objekt plavárne, ale objekt pri plavárni  

(bývalé garáže – sklad). Bolo rozhodnuté vo vedení mesta, že v zmysle požiadaviek 

bude po vyprázdnení posypového materiálu potrebného na zimnú údržbu uvoľnený. 

 

  dom smútku, je ešte potrebné urobiť aj bezbariérový vstup (vozíky, kočíky) 

 Mgr. Nadežda Babiaková – realizácia bezbariérového vstupu do domu smútku je 

plánovaná v II. etape rekonštrukcie Ul. A. Sládkoviča.       

 

 prečítal zo zápisu komisie školstva, práce s deťmi a mládežou a športu pod vedením 

pani Renáty Antalovej odporúča vyradiť MŠ Mierová zo siete škôl a urobiť z nej 

elokované pracovisko MŠ Bratská. Spýtal sa, či sa pripraví materiál, dával sa podnet, 

aby bol pripravený na rokovanie rád škôl a MŠ, treba spojiť sily, nech to riešia tí, 



ktorých sa to týka (učitelia, rodičia), spýtal sa, či a kedy sa uskutoční sedenie, čo so 

školstvom v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Štiavnica ďalej? 

 Renáta Antalová – z rokovania komisie, o probléme škôl sa vie, zaoberajú sa tým, 

myslí si, že je to dobré riešenie, bola by tam úspora. 

 Mgr. Nadežda Babiaková – má to väzbu aj na súkromné školy, materiál sa pripraví, 

je stanovený termín, kedy sa to musí podať na príslušné ministerstvo, nedotkne sa to 

predškolských zariadení, pripravujú sa ďalšie veci, zvýšenie platov učiteľov, v oblasti 

školstva sa pripravuje viacero zmien.  

 

Renáta Antalová: 

 spýtala sa, či sa urobili schody na Bottovej ulici? 

 Ing. Ján Hlinka – akútne sa robili na Zvonovej ulici, bude sa pokračovať Bottovou 

ulicou.      

 

 lokalita Povrazník – v tomto období boli sociálne odkázaným občanom rozdávané 

hodnotné balíčky, na Povrazníku sa predávali za 10 € pred herňou, je to smutné, 

 

 prosí MsPo zvýšiť kontrolu pred reštauráciami, pohostinstvami, kaviarňami, máme 

špinavú hlavnú ulicu, sú tam špaky, treba napomínať a pokutovať. 

 Mgr. Vladimír Kratoš – príslušníci MsPo vykonali pohovor s majiteľmi prevádzok 

uvedených zariadení (o čom je spísaný úradný záznam) upozornili ich na daný 

problém, zvýšenú potrebu čistenia z ich strany a taktiež na potrebu riadnych 

popolníkov. MsPo zvýši kontrolnú činnosť v týchto úsekoch. 

 

Mgr. Ján Kružlic: 

 stánok so zmrzlinou na Drieňovej, terasa nie je rozobratá, treba to odpratať 

 Mgr. Vladimír Kratoš – Hranoly ktoré tam ostali, sú odpratané. 

 Oľga Nigríniová - hrady boli odstránené v utorok 6.12.2016. Uložené sú za 

zmrzlinovým stánkom. Nájomná zmluva je platná do 31.12.2016. Nájomné bolo 

uhradené riadne a včas.  

 

 na novom ihrisku pri CBA markete po daždi sú mláky, voda neodteká. 

 Mgr. Babiaková – stav ihriska sa preverí, je tam správca.  

 Ing. Zuzana Kladivíková – pri výstavbe ihriska bola zrealizovaná aj drenáž na odtok 

dažďových vôd z povrchu ihriska, je potrebné zdokumentovať v akom časovom 

rozsahu po zrážkach stojí voda na ihrisku a v prípade, že bude dôvodné podanie 

reklamácie na vykonané práce, Mesto pristúpi k tomuto kroku.  

 

Ing. Juraj Čabák: 

 fotografovanie objektov, či je korektné ich fotiť bez súhlasu dotknutej osoby?   

 Mgr. Michal Kríž – fotodokumentácia poslaneckého zboru bola použitá len pre účely 

a potreby Štiavnických novín, dňa 8. 12. 2016 v ŠN č. 44, na 1. str., nakoľko MsZ 

malo 100% účasť poslaneckého zboru. MsZ je verejné zhromaždenie poslancov MsZ, 

ktorého sa môže zúčastniť ktokoľvek a robiť si obrazový, zvukový záznam a 

fotodokumentáciu podľa potreby bez súhlasu dotknutých osôb. 
 

  navrhol otvoriť VZN o parkovaní a VZN o názvoch ulíc, 

 Ing. Marián Zimmermann – novelizácia tohto VZN bude prediskutovaná v mesiaci  

január, ak sa po širšej odbornej diskusii dospeje k záveru, že je toto VZN už 



optimálne pre potreby obyvateľov a návštevníkov nášho mesta, dáme ho prerokovať 

na najbližšie zasadnutie Mestskej rady a MsZ.  

 Ing. Jaromír Piliar - nariadením o určení názvov ulíc, verejných priestranstiev 

a číslovaní stavieb v meste Banská Štiavnica, v katastrálnom území Banská Štiavnica 

a Banky  sa sumarizovali všetky zákonné povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení a vyhlášky č. 31/2003 Z. z. Vyhláška Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a 

iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. Je dokumentom  určujúcim ulice 

a ich názov a definuje povinnosti na označovania ulíc, postupy číslovania 

a povinnosti označovania stavieb. Schvaľovací proces bol verejne  realizovaný 

v súlade s platnou legislatívou a nariadenie je zverejnené na webe mesta.  

 

 parkovanie, konfrontujú ho občania, rezidenti, systém nie je dobrý, nepracuje sa s tým, 

treba legalizovať veci, ktoré sú urobené od posledného schvaľovania, 

 Mgr. Vladimír Kratoš – MsP má takisto podobné podnety od občanov,  pričom 

počas obchôdzkových služieb sa potvrdzuje, že platný systém rezidentského 

parkovania nevyhovuje súčasným podmienkam a situácii, ktorá sa dynamicky mení 

a treba na ňu reagovať. 

 

  je oficiálna požiadavka o nainštalovanie 3 ks lámp verejného osvetlenia na Ulicu 

tabakovú, je tam tma, objekt bývalej tabakovej továrne nevidieť, je to dominantný 

objekt,  

 Peter Heiler – požiadavka na rozšírenie verejného osvetlenia je prijatá a zaradená do 

poradia prác.   

 

 k TS, m. p., odpadu je veľa, svedčí to o vysokej životnej úrovni, zamestnanci, ktorí 

v meste vykonávajú zber zmesového odpadu k robote pristupujú zodpovedne, nie je 

disciplína obyvateľov, koľko nádob má mať majiteľ, aby obsluha bola rýchlejšia 

a v časovom limite? 

 Peter Heiler - je platné všeobecne záväzné nariadenie, kde je to určené. Sú tam 

uvedené aj podmienky ako, kde a kedy odpad vykladať. Je potrebná aj kontrola, či je 

to dodržiavané. Odpad nevhodne uložený zvyšuje náklady na jeho manipuláciu, 

znečisťuje prostredie a môže byť aj príčinou úrazu obsluhy.    

 

 VZN o názve ulíc, bola daná lehota na osadenie súpisných a orientačných čísel, 

v priebehu augusta uplynula, nebola vykonaná kontrola, mnohí nevedia o povinnosti 

osadenia tabuľky, je to problém pri orientácii, hlavne doručovateľov, 

 Ing. Jaromír Piliar  - schvaľovací proces bol realizovaný v súlade s platnou 

legislatívou a nariadenie je verejnosti prístupné na webovom portály mesta. V máji 

2015 bol v Štiavnických novinách publikovaný článok o nadobudnutí účinnosti VZN 

č. 2/2015, v ktorom bol daný dôraz na povinnosť označenia objektu tabuľkami so 

súpisným a orientačným číslom v prechodnom období.  

 Mgr. Jana Beňová - kontrola naplnenia povinnosti označenia stavby súpisným 

a orientačným číslom  v zmysle VZN č. 2/2015 o určení názvov ulíc, verejných 

priestranstiev a číslovaní stavieb v meste Banská Štiavnica, ktoré nadobudlo účinnosť 

26.5.2015, obsahuje prechodné ustanovenie - §10, ktoré zaväzovalo vlastníkov 

objektov v katastrálnom území Banská Štiavnica a katastrálnom území Banky 

v termíne do 01. augusta 2015 vykonať všetky úkony spojené s označením svojich 

objektov v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa 



ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 

a o číslovaní stavieb a v súlade s týmto VZN. 

Cieľom tohto ustanovenia bolo v prvom rade upozorniť vlastníkov nehnuteľností  na 

ich povinnosť v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. a tak 

odstrániť nedostatky v označení budov, ktoré sú dlhodobo nedostatočné a mnohí 

ľudia si neuvedomujú dôležitosť a význam označenia všetkých objektov pre ľahšiu 

orientáciu, pre doručovanie písomností a pre záchranné zložky. MsÚ o tejto 

povinnosti vlastníkov nehnuteľností, ktorým bolo pridelené  súpisné a orientačné 

číslo, informoval aj v Štiavnických novinách č. 20 dňa 28. 5. 2015, ako aj 

prostredníctvom web stránky mesta. Taktiež pri strate tabuliek si ich mohli dodatočne 

objednať cez MsÚ. Túto možnosť využili 4 právne subjekty. To bol prvý krok 

k zlepšeniu situácie v označení budov.  

Za druhý krok môžeme považovať uplatnenie zákona č. 125/2015  Z. z. o registri 

adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe ktorého sa museli 

v registri adries všetky budovy dať do súladu so skutočným stavom a taktiež dopísať 

všetky bytové  a nebytové objekty, ktoré v minulosti neboli v Regobe potrebné 

evidovať a ktoré sa nepremigrovali do nového informačného systému (Register 

adries). Súčasťou každej adresy je adresný bod – zameranie vchodu do budovy, ktorý 

nebol pri každej budove vyznačený, a preto Mesto Banská Štiavnica muselo o ich 

pridelenie požiadať cez OÚ Žiar nad Hronom Ministerstvo vnútra SR.  Danú úlohu 

sme museli splniť do 1. 7. 2016. Treba povedať, že išlo o časovo náročnú úlohu 

a termín stanovený zákonom. Ďalšou snahou  ako získať prehľad v označení budov 

a ulíc, boli voľby do NR SR v marci 2016, kedy sme ľudí , ktorí roznášali oznámenia 

o čase a mieste konania volieb, požiadali o dobrovoľnú spoluprácu. Ich úlohou bolo 

skontrolovať správne označenie ulice orientačnou tabuľou  a chýbajúce čísla na 

domoch. Spätnú väzbu sme získali z niekoľkých okrskov.  Uvedená aktivita nám teda 

pomohla, ale tiež  len čiastočne. Poukázala na to, že v označení ulíc ako i domov sú 

nedostatky. Vykonať fyzickú kontrolu označenia všetkých budov, v našom meste ich 

máme takmer 4000, je možné uskutočniť v dlhšom časovom horizonte.  Komplexné 

vyriešenie situácie s označením budov si bude vyžadovať finančné aj ľudské zdroje. 

Následne po komplexnej kontrole by sa mohlo pristúpiť k udeľovaniu pokút  

a výzvam občanov  zjednať nápravu. Na základe uvedených skutočností pripravíme 

pre rok 2017 návrh ďalšieho postupu kontroly označenia všetkých budov. 

 

 ku školstvu, treba sa stretnúť a riešiť vecné problémy, nie podružné, treba sa zaoberať 

témou školstva vážne,  

 

  tí, ktorí pripravujú koncepčné materiály, súpis kosených a udržiavaných plôch 

verejnej zelene, že by to prezreli, aby sa nestalo to, že je nedostatok smetných košov, 

 Ing. Ján Hlinka – súpis kosených a udržiavaných plôch bude prekontrolovaný, 

prípadné zistené zmeny budú doplnené do harmonogramu kosenia. 

Pokiaľ sa jedná o počet smetných košov v súlade s rozpočtom mesta budú doplnené 

nové koše podľa potreby.  

 

 minulý týždeň došlo k dopravnej nehode pri LIDLi, miesto je kritické a rizikové, 

požiadal primátorku mesta, aj ako poslankyňu VÚC (údržbu vykonáva RSC), v ich 

kompetencii je riešene takýchto situácií.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – žiadala osvetlenie a dopravné značenie LIDLa, 

stanovisko je tu, riaditeľ RSC to môže urobiť až po súhlase SSC. Žiadala aj ich. Je to 



vážna vec, prekontrolovalo sa verejné osvetlenie. Dá sa informácia do Štiavnických 

novín, do návrhu rozpočtu sa zaradil chodník Kolpašská ulica.  

 

 v interpelácii z minulého mesiaca týkajúcej sa uskutočňovania kultúrnych podujatí v 

Dome smútku Frauenberg, jeho príspevok nebol priamo o odmietnutí všetkých 

kultúrnych podujatí, jeho vyjadrenie bolo, neusporadúvať tam podujatia estrádneho 

charakteru.  

 

RNDr. Pavel Bačík: 
  vyjadril sa ku školstvu, ak bude povinný nultý ročník, deti do súkromných škôl 

nepôjdu, k poľadovici a reakcii p. Heilera, pri plavárni boli zaparkované autá, riešilo 

sa to spolu s MsPo, bude tam rampa, ktorá sa vo výnimočnej situácii zavrie,  

 

 dom smútku Frauenberg, článok v ŠN je iný ako odpoveď v interpelácii, treba 

odpoveď zjednotiť. 

 Ing. Rastislav Marko – výsledná podoba rozhodnutia tak, ako je v článku vznikla až 

po diskusii s primátorkou mesta po zastupiteľstve.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – akceptuje požiadavky občanov na využitie objektu 

Frauenberg, nechce tam nič okrem obradov.  

 

 

 

 


