
Interpelácie poslancov z  Mestského zastupiteľstva konaného dňa 14. 12. 2016 

 

Ľubomír Barák:  

 poďakoval za vypílenie stromov na obchvatovej komunikácii až za ubytovňu SVP,  

š. p., spýtal sa, či budú práce pokračovať? 

 

 odovzdal konateľovi Bytovej správy s.r.o. list občanov ohľadne problému v bytovom 

dome na Križovatke v 120 bytovke, 

 RNDr. Pavel Bačík – vie o tomto probléme, povedia si o tom mimo rokovania MsZ.   

 Ing. Juraj Čabák – dostal informáciu ohľadne problému obyvateľov 120-bytovky, 

dohodlo sa riešenie, vec je uzavretá.  

 

 spýtal sa, či sa plánuje ohňostroj na Námestí sv. Trojice? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – Ohňostroj zabezpečilo Mesto Banská Štiavnica, bol 

odpaľovaný z Nového zámku.   

 

Mgr. Mikuláš Pál: 

 interpeloval riaditeľa TS, m. p. pána Heilera, spýtal sa, či kontajner na Klingeri 

využívajú ľudia na vývoz komunálneho odpadu, resp. majstri či tam nosia to, čo 

zbúrajú, čiže stavebný odpad? Tento treba nosiť na zberný dvor. Navrhol kontajner 

zrušiť a dať tam kôš na odpad.   

 Peter Heiler – rekreačné oblasti a cintoríny sú navštevované občanmi, v týchto 

častiach sú veľkokapacitné kontajnery, aj on postrehol vývoz stavebného odpadu. 

Spolupracujú s MsPo.   

 Mgr. Vladimír Kratoš – páchateľ je zistený, bola mu uložená bloková pokuta. 

 

Ing. Ján Čamaj: 

 okolie plavárne, sú tam samonálety, ktoré sú hlavnou príčinou znehodnotenia stavby 

garáží, 

 RNDr. Pavel Bačík – Bytová správa s.r.o. zabezpečila vypílenie časti stromov od 

ihriska. Bytová správa nemá v správe okolie budovy. 

 Mgr. Katarína Hulinová - stav drevín v okolí plavárne sa posúdi a v prípade potreby 

budú vypílené. 

 

 na otočisku treba zasypať jamy, parkovisko pred plavárňou vysypať drťou,  

 Ing. Ján Hlinka –TS, m.p., Banská Štiavnica zabezpečia zasypanie a vyrovnanie jám. 

 

 služby v plavárni, posilňovňa, bufet, či budú využívané aj verejnosťou, stoly a stoličky 

z bufetu sú preč,v každej plavárni na Slovensku funguje bufet, len tu nie, bolo by to 

dobré.         

 RNDr. Pavel Bačík - posilňovňu a bufet 2 roky ponúkala Bytová správa  do prenájmu 

aj prostredníctvom Štiavnických novín a zastupiteľstva, nebol záujem. Posilňovňa  

bola prenajatá spolu s bufetom po zverejnení zámeru po súhlase vlastníka 

nehnuteľnosti Mesta Banská Štiavnicav súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom 

mesta. Zámerom prenajímateľa je upraviť poriestory tak, aby mohla byť posilňovňa 

sprístupnená verejnosti-doplniť posilňovacie stroje, zlepšiť hygienické podmienky.  

Ak by mal niekto záujem o prevádzku bufetu, je možné prenajať priestor na prízemí, 

samozrejme v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom mesta. Bytová správa 

s.r.o. je obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným a nepokladá v súčasnej dobe 

a podmienkach za ekonomické prevádzkovať bufet v budove plavárne priamo 



spoločnosťou. V minulosti všetky pokusy podnikateľov o prevádzku bufetu ( asi 4 ) 

skrachovali. Myslím si, že v meste, v blízkosti plavárne je dostatočný počet zariadení  

poskytujúcich reštauračné služby na lepšej úrovni, aká by sa dala zabezpečiť 

v plavárni. V budúcnosti uvažujeme o samoobslužných automatoch na nápoje. Stoly 

a stoličky nie sú preč,  sú v budove plavárne, na požiadanie ich požičiame plaveckému 

klubu bezplatne. 

 

 sprchy v plavárni tečú, bude sa s tým niečo robiť? 

RNDr. Pavel Bačík – sprchy netečú. Do spŕch prichádza voda už namiešaná na 

predvolenú teplotu. Na niektorých sa zasekávajú automatické ventily, podobné ako na 

pisoároch. Ventily sú po záručnej dobe. Extrémne časté využívanie ventilov spôsobilo 

opotrebenie tesnení. Nové tesnenia sme objednali a už sú v spoločnosti Bytová správa 

s.r.o. Postupne automatické ventily pretesňujeme. 

 

JUDr. Dušan Lukačko: 

 je neuveriteľné akým tempom a v neľudských podmienkach sa upratala cesta na 

Špitálke Ul. Ľ. Štúra, cesta je upravená, je prisľúbená náprava 

 

 zabudlo sa na Banky, sú tam 4 jamy 

 Ing. Ján Hlinka – pri vykonávaní vysprávok po zimnej údržbe budú  nedostatky na 

Bankách odstránené.  

 

  vyčistenie jazera Banky, obhliadka bola, nemá výstup.  

 Mgr. Katarína Hulinová – Mesto BŠ na základe poslaneckej interpelácie iniciovalo 

a zabezpečilo stretnutie, kde aj bolo prítomné na obhliadke lokality, keďže nie je 

kompetentné na vydanie rozhodnutia na takýto výrub. Na uvedenom stretnutí sa 

dohodlo, že výrub drevín v okolí vodnej stavby Bančianska sa môže uskutočniť na 

základe oznámenia SVP š.p., ktoré bolo adresované na Okresný úrad, odbor životného 

prostredia.  

 

 parkovacie miesta na Drieňovej, aké je riešenie? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – v januári sa uskutoční stretnutie k úprave VZN, 

týkajúceho sa parkovania. Drieňová sa bude riešiť po zimnom období.   

 

Renáta Antalová: 

  tlmočila e-mail od občana mesta: „Dobrý deň, mal by som jeden dopyt na MsZ, ktoré 

bude 14.12. a chcel by som Vás poprosiť, čo by ste ho predniesla. Jedná sa o to, že v 

poslednej dobe na Križovatke, hlavne pred 120 bytovkou ale aj v parku aj uprostred 

bieleho dňa behajú potkany. Je to pre nás čo tu bývame nanajvýš nepríjemné. Je 

nejaká možnosť, že by s tým niečo mesto spravilo čím najskôr, kedže si myslím že sa 

to bude len zhoršovať? S pozdravom Tomáš Hudec“ 

 Mgr. Nadežda Babiaková – občanom sa odpovie a situácia sa bude riešiť v zmysle 

VZN.  

 Mgr. Katarína Hulinová – vyžiadali sme si stanovisko od Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva.  

 

 

 

 

 



 na Križovatke „v parčíku“ stromy lemujúce chodník sú prerastené, zachytávajú svetlo 

z verejného osvetlenia, ktoré sa nedostane na chodník a do parku, treba to opíliť,  

 Mgr. Katarína Hulinová – vyzveme vlastníkov pozemkov, aby upravili priestory 

„parčíku“ v súlade s platným VZN Mesta Banská Štiavnica č. 4/2011 o čistote mesta 

a verejnom poriadku. 

 Peter Heiler - podobne vyzývame vlastníkov pozemkov aj v súvislosti s verejným 

osvetlením. 

 

 oznámila poruchu verejného osvetlenia na Pechovej ulici, Hornej a Dolnej Resle.  

 Peter Heiler – porucha bola následne opravená. Často sa však opakujú, nakoľko 

rozvody elektriky i verejného osvetlenia idú aj cez súkromné pozemky a na mnohých 

úsekoch sú zarastené, čo pri veternom počasí končí poruchou. Postupne podľa potreby 

zabezpečujeme opílenie resp. vypílenie. 

 

Helena Koťová: 

 žiadala opraviť mestský rozhlas na Energetikov 9, prístupová cesta na tejto ulici je 

široká, ale sú na nej odstavené autá, bola tam sanitka a ťažko prechádzala, 

 Peter Heiler - reproduktor bol odskúšaný, je funkčný. Bol problém s prenosom 

signálu, je to v riešení. Na gremiálnej porade pani primátorky dňa 10.01.2017 bolo 

prikázané spracovať správu o stave mestského rozhlasu. 

 

 skratka na Kolpašskej ulici popri nich nie je vyznačená ako chodník, treba to zakresliť 

ako chodník, žiadala písomnú odpoveď,  

 Oľga Nigríniová - uvedená „skratka“ nie je oficiálnym chodníkom, k zápisu do KN 

by bolo potrebné zameranie geometrickým plánom. Takéto „skratky“ však nie sú 

zamerané a zakreslené ani v iných lokalitách, (napr. na sídl. Drieňová „skratka“ 

popred kotolňu K1 k nemocnici, prístup a parkovisko k bytovým domom Straku 20 

a 21, „skratka“ z Ul. Ľ. Štúra na Ul. SNP a pod., ktoré využíva väčší počet ľudí.)  

Chodníky sa zapisujú do KN ako stavby na základe kolaudačného konania 

a porealizačného zamerania. Z hľadiska finančných možností mesta sa ako prioritné 

javia zamerania a zápisy miestnych komunikácií – ulíc, ktoré v KN nie sú zapísané 

v registri C KN.   

 

  na stránke MŽP SR sú výzvy na možnosť zapojenia sa miest do odstraňovania 

čiernych skládok a zatepľovanie verejných budov, požiadala o písomnú odpoveď, či 

sa naše mesto do výzvy zapojilo,  

 Mgr. Henrieta Godová - o týchto výzvach vieme a plánujeme sa do nich zapojiť. 

Termín uzávierky je 15. 3. 2017. 

 

 poďakovala pánovi Turčanovi, mali vianočné posedenie s klientmi telesne a mentálne 

postihnutými, na ktorom vystúpil.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – Mesto o výzve vie, aj v minulosti dostalo finančné 

prostriedky na likvidáciu čiernych skládok aj na zateplenie budov, teraz na budeme 

uchádzať o prostriedky na zateplenie MŠ Bratská a strechu ZŠ J. Kollára.  

 

Mgr. Palášthy: 

 interpelácie rieši s kompetentnými priebežne, poďakoval riaditeľovi TS, m. p. pánovi 

Heilerovi za promptné riešenie vecí.     

 

 



 

Ing. Juraj Čabák: 

 zaujímal sa, aká je aktuálna situácia na Červenej studni pri uvoľňovaní hájovne, resp. 

s realizáciou zámeru, ktorý prisľúbil úspešný uchádzač vo verejnej súťaži, 

 JUDr. Emília Jaďuďová – Nájomná zmluva je pripravená, k podpisu sa dostaví 

nájomnca najneskôr do 19.1.2017.  

 RNDr. Pavel Bačík – osobám bývajúcim na Červenej studni boli pridelené byty, tieto 

     byty si aj prevzali a bývajú v nich. 

 

 kontajner je na Klingeri ale aj na Ul. Kyrmezera, bola tam pristavená avia, vykladali 

tam materiál, odporúčal odd. PaSM, aby urobili pešiu obhliadku verejného osvetlenia 

kompetentným zamestnancom, aby svetlá svietili plnohodnotne, nie do stromov, aby 

tieto boli opílené,  

 Peter Heiler – kontajner na Klingeri bol vyvezený. Na Ul. Kyrmezera je umiestnený 

uzatvorený s poklopmi. Po zimnom období môžeme tiež nahradiť iným systémom 

zvozu.  

 

 


