
Interpelácie poslancov z  Mestského zastupiteľstva konaného dňa 25. 1. 2017 
 

RNDr. Pavel Bačík: 

 úprava plochy pri pamätníku na Kammerhofskej ulici, je možnosť získať peniaze 

z ruského veľvyslanectva,  

 Mgr. Henrieta Godová – z Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR sme si vyžiadali 

podklady, ako takúto dotáciu získať. 

 

 vďaka za LSPP, ale ordinačné hodiny sú značne v kolízii s otváracími hodinami 

lekární, týchto je na území mesta 5, LSPP ordinuje, ale lekárne sú v sobotu a nedeľu 

zatvorené, navrhol zosúladiť LSPP s otváracími hodinami lekární. 

 Mgr. Nadežda Babiaková -  Mesto nie je zriaďovateľom lekární, môžu sa osloviť. 

Problémom sa bude zaoberať.  

 

Renáta Antalová: 

 na poslednom MsZ odovzdala dopyt občana, týkajúci sa premnoženia potkanov na 

Križovatke. Spýtala sa, či sa niečo urobilo a občanovi odpovedalo? 

 Ing. Ivana Ondrejmišková -  na základe Vašej požiadavky, ktorá bola v rámci 

interpelácií a dopytov poslancov predložená na mestskom zastupiteľstve, Vám 

odpisujeme nasledovné: Požiadali sme Regionálny úrad verejného zdravotníctva o 

usmernenie pre  zabezpečenie cielenej regulácie živočíšnych škodcov v obciach v 

územnom obvode Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej 

Bystrici. Na Mestskom zastupiteľstve v mesiaci január bola poslankyňou MsZ 

prednesená interpelácia občana žijúceho v meste Banská Štiavnica na Ulici 

križovatka, týkajúca sa premnoženia potkanov. Stanovisko zverejnené na stránkach 

RÚVZ uvádza, že podkladom pre opatrenie na predchádzanie prenosným ochoreniam 

je nahlásenie zvýšeného výskytu živočíšnych škodcov občanmi obce, alebo 

vykonanie prieskumu s cieľom zistenia zvýšeného výskytu živočíšnych škodcov na 

území, alebo časti územia obce s oznámením zistenej skutočnosti RÚVZ. RÚVZ po 

overení uvedenej skutočnosti uloží obci opatrenie na predchádzanie vzniku a šírenia 

prenosných ochorení a to vykonanie regulácie živočíšnych škodcov. Obec výberovým 

konaním poverí fyzickú osobu – podnikateľa, alebo právnickú osobu, ktorá vykonáva 

reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť. Uvedené fyzické a 

právnické osoby sú pri výkone regulácie živočíšnych škodcov povinné postupovať 

podľa § 52, ods. 4 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. Fyzické osoby – podnikatelia 

alebo právnické osoby, ktoré skladujú potraviny a zložky na ich výrobu na území 

obce, sú v súlade s § 10, ods.1, písm. a) zákona NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách 

povinné zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia a 

vykonávanie dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov. Fyzické osoby – 

podnikatelia alebo právnické osoby, ktoré prevádzkujú ubytovacie zariadenia na 

území obce, sú v súlade s § 52, ods.1, písm. j) zákona NR SR č.355/2007 Z. z. a § 14, 

ods.4 vyhlášky MZ SR č.259/2008 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné 

prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na 

ubytovacie zariadenia povinné zabezpečiť vykonávanie regulácie živočíšnych 

škodcov. Obec vydá nariadenie vykonať reguláciu živočíšnych škodcov 

prostredníctvom verejnej vyhlášky. Obec kontroluje výkon regulácie živočíšnych 

škodcov a jej efektívnosť, pričom spôsob vykonania kontroly môže konzultovať s 

pracovníkmi odboru epidemiológie RÚVZ Banská Bystrica. 

 



Na základe vyššie uvedených skutočností Vás o ďalších usmerneniach RÚVZ 

a krokoch mesta budeme informovať a budeme postupovať tak, aby problém na ktorý 

ste upozornil bol vyriešený k spokojnosti občanov.  

 

 časť Povrazník, čo sa týka komunálneho odpadu, situácia je zlá, kontajnerov na odpad 

je málo, resp. cyklus zvozu je nedostatočný. Vstup na Ulicu budovateľskú je strašný, 

do budúcna by bolo vhodné vybudovať stojisko na odpad.  

 Peter Heiler – bola požiadavka od občanov, vykonali opatrenia, miesta zberu sa 

menili, rátali sa množstvá na počet bytov. Odpad sa vyváža 2x týždenne. Perspektívne 

treba vybrať vhodné miesto na vybudovanie stojiska.  

 Mgr. Vladimír Kratoš – za január mestská polícia tu zaznamenala 4 priestupky 

vyloženia stavebného odpadu do kontajnerov, zadokumentovalo sa to a riešilo.  

 

 plánované aktivity na rok 2017, vyplývajúce z PHSR, navrhla doplniť o úpravu okolia 

pomníka padlých na Kammerhofskej ulici, 

 úprava pamätných hrobových miest, či je evidencia, podľa čoho sa to bude robiť? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – úprava okolia pomníka padlých sa bude robiť, 

k pamätným hrobom, zvolala komisiu pre pamätihodnosti, riešila ju personálne, 

evidenciu bude robiť Mgr. Chytil, veci sa doplnia, informácia bude podaná vo 

februárovom MsZ. 

 

 spýtala sa na rekonštrukciu objektu Klubu dôchodcov na Štefultove? 

 Ing. Jaromír Piliar – v Klube dôchodcov na Štefultove sa budú robiť podlahy 

a sociálne zariadenia.  

 

 spýtala sa, aká je vízia detského dopravného ihriska? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – detské dopravné ihrisko je plánované, keď sa to bude 

riešiť, bude to robiť súkromná osoba. 

 Mgr. Henrieta Godová – na realizáciu detského dopravného ihriska sme v septembri 

2016 žiadali finančné prostriedky z grantu Nadácie Slovenskej sporiteľne, žiadosť 

však nebola podporená. V prípade možností žiadať na DDI v roku 2017 znova 

podáme žiadosť o grant.  

 

Mgr. Mikuláš Pál: 

 poďakoval RNDr. Bačíkovi a ostatným, ktorí sa zúčastnili obhliadky na plavárni, 

k bodu sa vrátia na februárovom rokovaní MsZ, 

 

 budova kultúrneho centra, na múr zateká voda zo žľabov, objekt sa znehodnocuje, 

 Mgr. Nadežda Babiaková – Mesto prebralo objekt v takom stave ako je, počasie sa 

mení. Žľaby sú nedostatočné na plochu strechy, riešením by bola buď ich výmena, 

resp. vykurovanie žľabov, horšia situácia je na Žemberovskom dome, aj tam by bolo 

vhodné riešiť žľaby vykurovaním. Na oboch budovách budeme riešiť odstránenie 

problému elektrickým vykurovaním žľabov a zvodov. Termín je do 30. 9. 2017.   

 

 spýtal sa, v akom štádiu rekonštrukcie je amfiteáter?      

 Ing. Rastislav Marko – stav na amfiteátri riešil 23. 12. 2016, strecha sa prekryla 

plachtou, nasnežilo na ňu a stiahlo ju, veci sa dávali do poriadku, je dohodnutý výber 

strechy, v priebehu januára – februára sa bude riešiť plechová strecha, čakalo sa na 

vyjadrenie KPÚ, ktoré prišlo 26. 11. 2016, situácia zostala v polostave. Podľa fotiek 

z priestorov kde sa premieta, to vyzerá suché.  



 Mgr. Nadežda Babiaková -  povolenie na rekonštrukciu sa dlho vybavovalo, 

pôvodné šindľové strechy sa nahrádzajú plechovými, amfiteáter by potreboval 

rekonštrukciu prízemných priestorov, je to otázka peňazí, cez okná tečie. V súčasnosti 

riešime možnosť rekonštrukcie amfiteátra.    

 

Helena Koťová: 

 požiadala náčelníka MsPo o zvýšenú kontrolu parkovacieho miesta pre ZTP pri Prima 

banke, 

 Mgr. Vladimír Kratoš – na základe podnetu bol daný pokyn /viď kniha služieb/ 

príslušníkom MsPo  na zvýšenie kontroly parkovania v danom úseku s osobitným 

dôrazom na kontrolu miesta ZTP. V mesiaci február MsPo má naplánované a vykoná 

policajné akcie zamerané na kontrolu parkovania v meste Banská Štiavnica. 

 

 priechod pre chodcov pod Drieňovou, žiadala písomnú odpoveď, ako sa pokračuje 

 Ing. Ivana Ondrejmišková – písomná odpoveď s prílohami zaslaná elektronicky dňa 

21.02.2017, spolu s celou korešpondenciou od roku 2015, ktorou žiadame príslušné 

(kompetentné) orgány, v tomto konkrétnom prípade Slovenskú správu ciest, Banská 

Bystrica a Okresný dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom o zabezpečenie 

lepšieho, nadštandardného zvislého dopravného značenia  a vodorovného dopravného 

značenia  aj trvalých reflexných gombíkov na priechodoch pre chodcov na ceste I. 

triedy č. 51  v intraviláne mesta Banská Štiavnica, a to pod odbočkou  na sídlisko 

Drieňová a pri predajni LIDL. Uvedenú dlhodobú  požiadavku osobne konzultovala aj 

primátorka mesta so zástupcami Slovenskej správy ciest. Na základe vyššie 

uvedeného bolo prisľúbené, že požadované dopravné značenie bude na uvedených 

priechodoch pre chodcov doplnené v roku 2017. Nakoľko ide o cestu I. triedy 

v správe Slovenskej správy ciest, nemôže Mesto Banská Štiavnica akýmkoľvek 

spôsobom zasahovať do dopravného značenia, môže len požadovať zlepšenie 

dopravných podmienok u kompetentných orgánov.  

 

 pán Kotora a Ivanič chcú dať do prenájmu pozemky na cvičisko pre psov, bolo by 

dobre vyjsť im v ústrety, ako majú postupovať, žiadala písomnú odpoveď.  

 Ing. Zuzana Kladivíková – je potrebné prísť odkonzultovať, o ktoré pozemky majú 

záujem, či z hľadiska územného plánu mesta je možné takéto cvičisko na dané 

pozemky umiestniť, cvičisko na vybratých pozemkoch je možné zriadiť na základe 

územného rozhodnutia o využití územia, ktoré sa vydáva podľa stavebného zákona 

a správneho poriadku.  

 Oľga Nigríniová – postup je štandardný, zo strany záujemcu je potrebné podať si 

žiadosť o prenájom pozemku. 

 

Dušan Beránek: 

 požadoval osadenie dopravného zrkadla na križovatke ulíc Obrancov mieru a  

J Škultétyho, tiež na Kolpašskej ulici, spýtal sa, v akej je to fáze? 

 Peter Heiler – zrkadlá sa kupovali, sú zabezpečené, odpovie písomne. Zrkadlo je 

v sklade TS od novembra 2016. Vydanie rozhodnutia je v procese ukončenia. Po 

doručení bude namontované.        

 

 

 

 

 



Ing. Juraj Čabák: 

 od ľudí dochádzajúcich do Banskej Štiavnice dostal podnet, že treba zlepšiť 

informácie a pravidlá o parkovaní, je v platnosti VZN, ale kto sem prichádza, má to 

ťažké, bolo by dobre na stránke mesta, resp. TS, m. p. informovať, ako sa dá dostať 

k základným informáciám,    

 Peter Heiler - informácie o parkovaní pribudnú aj na stránku Technických služieb, 

m. p.. Je to v riešení.  

 

 prezentácia a osveta – dátumy zberov separovaný a zmesový komunálny odpad    

 Peter Heiler - harmonogramy  zvozov zmesového aj separovaného odpadu sú na 

stránke Technických služieb, m. p.. Robíme na ich prepracovaní pre zlepšenie 

orientácie. 

 

 poďakoval za osadenie druhého dopravného zrkadla pri soche A. Kmeťa, 

 

 žľaby, ich namŕzanie pri nízkych teplotách cez deň a teplotách na streche, kde svieti 

slnko, sneh sa topí, v tieni namŕza, tu pomôže len elektrické vykurovanie žľabov 

a zvodov, 

 

 odpady, nie je riešením nádoby pridávať, sú schválené pravidlá, aplikuje sa to aj inde, 

musí sa aplikovať aj v lokalite Povrazník, odpadová turistika funguje, osobne bol 

svedkom. Jedným z riešení je dostať miesta zberu pod kameru.  

 

 Amfiteáter – ak by tu bol súkromný majiteľ, ošetril by strechu a krov, aby sa sneh 

nedostal pod provizórne prekrytie.  

 Ing. Rastislav Marko – fotografie z 22.1. 2017, ktoré boli zaslané pánovi poslancovi 

na e-mail ukazujú reálny stav v danom dni. Priestory pod krovom, ktoré boli 

čiastočne odkryté po strhnutí krycej plachty sú  na nich vyčistené a suché a ani 

v priestoroch, kde sú premietačky nie je žiadny náznak zatekania alebo poškodenia. 

Nájomca bol upozornený, aby naďalej zabránil vzniku stavu, ktorý by mohol viesť 

k poškodeniu častí pod strechou. 

 

Ľubomír Barák: 

 k amfiteátru bolo sedenie, mysleli si, že to dostane lepší gazda,  

 sedenie k nemocnici, či sa dá proces urýchliť, zdravotná starostlivosť v Banskej 

Štiavnici sa dá ovplyvniť, napr. chirurgická ambulancia, má ju Svet zdravia, kto má 

dosah? Kto udeľuje licenciu? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – bolo sedenie, žiadali sme ich o priestory, urobil sa 

nákres, zabezpečili sa lekári. Návrh je hotový, v pondelok sa stretne s lekármi. Bude 

poslancov informovať. Uskutoční sa aj rokovanie s poisťovňami vo veci limitov.  

 

 spýtal sa, dokedy bude vianočná výzdoba?  

 Peter Heiler -  už je zvesená a uskladnená.  

 

 sneh, po dvoch dňoch sa riešilo odpratávanie 

 Ulica na Zigmund šachtu, sú tam firmy, bolo by dobre, keby sa mali ako dostať do 

roboty 

 Peter Heiler –  odpratávanie snehu bolo nariadené ihneď po ukončení viacdňového 

sneženia. Ulicu na Zigmund šachtu sme preradili do prioritnejšieho sledu zimnej 

údržby. 



 Mgr. Nadežda Babiaková – je schválený plán zimnej údržby, zaoberajú sa tým. 

 

 nedorozumenie ohľadne Štiavnických novín, pani Petrová bola smutná, že sa list 

nezverejnil. Jeho názor na čiernu skrinku, odpovede sú neskoro, treba ju zrušiť.  

 Ing. Juraj Čabák – to, že si niekto neplní povinnosť, nemusí to byť podnet na 

zrušenie čiernej skrinky.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – názov skrinky bude premenovaný a odpovedať sa bude 

len na podpísané príspevky.  

 

 pozval občanov na štadión, je urobený okruh na bežky, je to osvetlené v čase od 17.00 

– 19.00 hod.  

 

JUDr. Dušan Lukačko: 

 poďakoval za článok v Štiavnických novinách, týkajúci sa rozpočtu mesta, keď sa 

stretne s ľuďmi, vie argumentovať,  

 

 chodník na Kolpašskej ulici, parkujú tam autá, bol by rád, keby neslúžil na 

parkovanie, ale ako chodník 

 Mgr. Vladimír Kratoš – MsPo sa v rámci svojej kontrolnej činnosti zameria na daný 

úsek, pričom v knihe služieb  bude daná  hliadkam MsPo osobitná úloha ku kontrole 

dodržiavania pravidiel CP na Kolpašskej ulici. V mesiaci február MsPo má 

naplánované policajné akcie a zvýšený výkon služby so zameraním na kontrolu 

parkovania. 

 

 zimná údržba nebola zvládnutá,  

 Peter Heiler – veľké sneženie a následne silné ochladenie vytvorilo kalamitné 

podmienky. Teplota na dvore technických  služieb klesla na – 21 stupňov C. Napriek 

deklarovanému skúšobnému protokolu dodanej  nafty ( použitia do – 26 stupňov C ), 

nebola použiteľná, mrzla v palivových  sústavách. Podobne aj hydraulické systémy 

vozidiel a strojov zlyhávali. Siedmeho a ôsmeho januára sme bez prerušenia (noc, 

deň)   rozmrazovali  techniku a väčšina prác bola vonku pri vozidlách.  

Našou snahou bola vykonávať údržbu v zmysle operačného plánu zimnej údržby,  

nevylučujeme drobné nedostatky. Tiež by sme apelovali na vodičov, aby nám 

netvorili vozidlami prekážky. Niektoré úseky ostávajú potom neošetrené aj dlhšiu 

dobu. Pre operatívne odstránenie nedostatkov prosíme o telefonické nahlásenie. Je 

najúčinnejšie.       

 

 parkovanie – je potrebné rozšíriť parkoviská aj na Drieňovej, dopravné značenie 

existuje aj  svetelné, zaznamenáva počty, dá sa to zariadiť,  

 

 TS, m. p., ich technika, spýtal sa, koľkí zamestnanci majú poistenie zodpovednosti za 

škody, spôsobené výkonom zamestnania?  Sú poškodzované zaparkované vozidlá, na 

to je poistka, aby sa to z nej dalo uhradiť, 

 Peter Heiler - v zmysle pracovnoprávnej legislatívy nie je možné vyžadovať 

uzatvorenie uvedeného poistenia. Tiež plnenie v praxi má výluky. V súčasnosti by 

mali mať toto poistenie dvaja pracovníci TS. Drobné poškodenia vozidiel však často 

vznikajú zlou prejazdnosťou ciest ( poškodenie zrkadiel, plachty .. ).  

Ide najmä o konáre zasahujúce do vozovky. Každoročne sa niečo vypíli, ale to 

nepostačuje a mnohí majitelia nehnuteľností sa tomu nevenujú. Pokiaľ sa poškodí 

našim vozidlom pri prejazde parkujúce vozidlo, je to hradené z povinného zmluvného 



poistenia vozidiel. Všetky vozidlá majú uzatvorené PZP. Nové z projektov aj 

havarijné poistenie.    

 

 spýtal sa riaditeľa TS, m. p., či dali návrh na vyradenie vozidla Lada? 

 Peter Heiler – návrh na vyradenie dali.       

 


