
Interpelácie poslancov z  Mestského zastupiteľstva konaného dňa 5. 4. 2017 

 

 

Ivan Beňo: 

 spýtal sa, kedy sa budú obnovovať priechody pre chodcov na sídlisku Drieňová? 

 Peter Heiler - predpokladáme, že v mesiaci máj, ak nám to už dovolia poveternostné 

podmienky. 

 

 bol problém s mládežou na Drieňovej, schádzala sa pri kotolni a pod bránami bytoviek, 

vytlačilo sa ich mimo panelákov, začali sa zgrupovať pri Kotolni 2, manipulovali 

s otvoreným ohňom, poďakoval za vyriešenie MsPo, Bytovej správe s. r. o., RNDr. 

Bačíkovi a p. Pikovi, TS, m. p., bol pohovor, dali si povedať.   

 

Ľubomír Barák: 

 natieranie lámp verejného osvetlenia, bude sa pokračovať podľa harmonogramu? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – áno, bude sa pokračovať podľa harmonogramu.  

 Peter Heiler – dňa 24. 04. 2017 sme začali s náterom stožiarov verejného osvetlenia 

a budeme sa snažiť využiť všetky klimaticky vhodné dni. 

 

 požiadal o vysprávku dier na cestách, kruhový objazd pri Bille, (už je to urobené), 

 Ing. Ján Hlinka - kruhový objazd bol vyspravený. 

 

 zábradlie na obchvatovej štátnej ceste, nie je mestským majetkom, bol by potrebný náter,  

 Mgr. Nadežda Babiaková – dohodla so slovenskou správou ciest, tento rok zábradlie 

natrú.  

 

 pod Drieňovou, Ul. J. Fándlyho, cesta pod premiestnenou zastávkou, je tam smetisko, je 

potrebná súčinnosť MsPo, aby si to vyriadili,  

 Ing. Ján Hlinka - vyčistenie zabezpečili Technické služby m. p., B. Štiavnica 

v 17. týždni. 

 Mgr. Vladimír Kratoš – na základe požiadavky MsPo  poskytla potrebnú súčinnosť. 

 

 regulovaná výsadba na Drieňovej, sú sťažnosti na ničenie zelene pri bytovkových 

garážach, ľudia zeleň nekontrolovateľne vysádzali, nie je to regulované, či sa to nedá 

zjednotiť? Treba vyzvať domových dôverníkov, aby to s ľuďmi riešili, v spolupráci 

s Bytovou správou a SBD,  

 Mgr. Katarína Hulinová – uvedený problém bol riešený už v roku 2016, následne bola 

spísaná požiadavka vlastníkov bytov v uvedenom bytovom dome. Požiadavka sa týkala tej 

skutočnosti, aby si vlastníci mohli samostatne udržiavať a zveľaďovať zeleň a zelené 

plochy tesne pred zadnými vstupmi do bytového domu. Na tomto sa zhodla väčšina 

vlastníkov bytov a Mesto Banská Štiavnica akceptovalo rozhodnutie a požiadavku väčšiny 

vlastníkov bytov a zároveň ich upozornilo, že je potrebné akceptovať pri výsadbe vhodnú 

druhovú skladbu, nakoľko sa v tesnej blízkosti nachádza bytový dom a garáže. Pokiaľ 

chcú obyvatelia uvedeného bytového domu zmeniť dohodnuté pravidlá, je potrebné 

obrátiť sa so svojou požiadavkou na zástupcu vlastníkov bytov a predmetný problém 

riešiť na schôdzi vlastníkov bytov. 

 Mgr. Nadežda Babiaková – je to zložité, jeden prípad skončil na prokuratúre, dostala 

ponuku – návrh riešenia zelene na Drieňovej, na údržbu verejnej zelene sa robí verejné 

obstarávanie, nová zeleň sa dohodla dodávateľsky, na Dolnú ulicu sa kúpia stromy, bude 

sa riešiť aj Drieňová.  



 

 Šobov, je tam pes, neporiadok, či sa to tam nechá? 

 Mgr. Vladimír Kratoš –okolie kde je pes umiestnený, bolo vyčistené majiteľom psa. 

 Šobov, sú tam aktivity, deti prebehujú cez cestu, treba tam vyznačiť priechod pre 

chodcov, resp. vysadiť stromy, riešiť verejné osvetlenie.   

 Mgr. Nadežda Babiaková – uvedenú situáciu sme riešili už pred rokom 2015, kedy sme 

požiadali Regionálnu správu ciest o vyznačenie priechodu pre chodcov a označenie 

dopravných značiek. Toto bolo urobené. Pre zvýšenie bezpečnosti by pomohlo aj 

zlepšenie viditeľnosti, čo môžeme zabezpečiť doplnením verejného osvetlenia.  

 

 prečítal doplnenie v zmysle záverov generálnej prokuratúry, kde je výklad o prevode 

majetku z dôvodu osobitného zreteľa, je tam postup aj pre vklad na kataster, je uvedený 

postup, prevod sa schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov, z jeho pohľadu je prijaté 

uznesenie o prevode areálu Drieňová neplatné, kataster potrebuje aj schválenie zámeru.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – teraz sa schvaľoval zámer prevodu majetku, výklad zákona 

dáva príslušné ministerstvo. Bola u nás kontrola, bolo to bez jedinej chyby, postupy boli 

dodržané. Niektoré veci nie sú špecifikované, sú tam legislatívne medzery.  

 RNDr. Pavel Bačík – faktickou pripomienkou na poslanca Baráka, schválil sa zámer, 

ďalší postup je schválenie prevodu, či sa to schváli alebo nie, sa uvidí. Materiál príde 

znovu na rokovanie MsZ.      

 JUDr. Emília Jaďuďová – pri hlasovaní vo všeobecnosti platí všeobecná zásada 

hlasovania a to rozhodnutie – hlasovanie nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. V 

ostatných prípadoch, kde je potrebná k prijatiu rozhodnutia kvalifikačná väčšina, čo je 

vopred určená časť hlasujúcich na schválenie závažných rozhodnutí, ktorá býva vyššia 

ako bežnejšia nadpolovičná väčšina, v tomto prípade 3/5tiny, je to upravené priamo 

v zákone č. 138/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Z tohto vyplýva, že k prijatiu 

zámeru na predaj nehnuteľností platí všeobecná zásada, prijatie uznesenia nadpolovičnou 

väčšinou všetkých prítomných poslancov a pri prevode nehnuteľnosti je už priamo 

v zákone stanovená povinnosť k prijatiu uznesenia o prevode hlasovanie 3/5-tinovej 

väčšiny všetkých poslancov. 

  

Mgr. Mikuláš Pál: 

 dostal podnet od obyvateľov Križovatky, je tam betónová plocha vedľa 120 bytovky, či 

tam bude stojisko na odpad, alebo čo s plochou? Z chodníka ku bytovke na Drevenej ulici 

č. 1sú vypadané kvádre, treba ho opraviť.  

 Ing. Ján Hlinka – chodník na Drevenej ulici bol opravený 26. 4. 2017. 

 Ing. Zuzana Kladivíková – uvedenú požiadavku bude potrebné opätovne prerokovať so 

zástupcami vlastníkov bytov na domovej schôdzi aj s návrhom na iné umiestnenie 

stojiska, ako je plánované.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – materiál na stojisko je pripravený, musia sa obyvatelia 

dohodnúť.  

 

 17. 8. 2016 bola na rokovaní MsZ požiadavka na kamerový systém za 120 b. j., v akom je 

to štádiu? 

 PhDr. Peter Šemoda – obyvatelia bytovky nechcú dať kameru na dom, objekt nie je 

mestský. Bude sa hľadať iný objekt, kde bude kamera umiestnená.  

 RNDr. Pavel Bačík – doplnil ku kamere na 120 b. j., robil písomné hlasovanie, kamera 

hlasovaním neprešla, obyvatelia nesúhlasili s umiestnením na budove.  

 



 v akom štádiu je hájovňa na Červenej studni? 

 Ing. Ivana Ondrejmišková – nájomná zmluva bola podpísaná v januári, pôvodní 

obyvatelia boli presťahovaní, objekt bol prevzatý, odhlásená a prihlásená bola elektrická 

energia, tento rok budú nájomcovia robiť strechu, riešia veci v rámci stavebného 

povolenia. Na objekt sa plánuje umiestniť kamera. Lokalita sa rieši  v zmysle štúdie, 

ktorej spracovateľkou je Ing. arch. Ľ. Paučulová, čaká sa na stanoviská dotknutých 

orgánov, hlavne k rozšíreniu odstavných plôch. 

 JUDr. Emília Jaďuďová – zmluva o nájme nehnuteľného majetku bola uzatvorená s 

cieľom využívať nehnuteľnosti v súlade s územným plánom mesta s tým, že spôsob 

využitia nesmie mať rušivé vplyvy na životné prostredie a verejný poriadok, musí byť 

v súlade so zámerom mesta Banská Štiavnica a to je zriadenie zariadenia pre cestovný 

ruch a to nástupnej stanice – zázemia pre turistov s informačnou službou, sociálnym 

zariadením, občerstvením, úschovňou, telefónom, internetom, servisom športového 

náradia prípadne turistickej ubytovne, pre turistiku, cykloturistiku a bežecké lyžovanie 

prípadne korčuľovanie na priľahlom tajchu. S účelom nájmu bol nájomca oboznámený, 

pre splnenie tohto účelu na základe komunikácie medzi odd. PaSM a nájomcom Matejom 

Lukáčom potvrdil, že v priebehu mesiaca marec, apríl, máj rieši návrh projektu so 

všetkými inžinierskymi sieťami (remeslami) s vizualizáciou potrebnou ku konzultácii 

s Mestom, Stavebným úradom, Pamiatkovým úradom a Okresným úradom, odborom 

životného prostredia Banská Štiavnica. V tomto období plánuje riešiť havarijný stav 

budovy v závislosti od vypracovaného projektu a konzultácii štátnych orgánov. V mesiaci 

máj, jún plánuje vyčistiť okolie nehnuteľnosti a v priebehu mesiaca máj – december 

plánuje uskutočniť búracie práce v zmysle schváleného projektu a zároveň uskutočniť 

terénne úpravy. Pre splnenie účelu zmluvy v hlavnej letnej turistickej sezóne (júl-

september) plánuje v jestvujúcom stánku poskytovať občerstvenie formou bufetu.   

 

 amfiteáter, v marci bola ešte strecha prekrytá geotextíliou, teraz je čiastočne prekrytá 

plechom, čo sa zmenilo?     

 Ing. Rastislav Marko – rozhodnutím KPÚ bola určená plechová strecha a farebnosť, 

jeden objekt je už dokončený, bola pauza 1 týždeň, bude sa pokračovať pokrytím strechy 

na ďalšom objekte, ide o finálne prekrytie. Bol tam aj Ing. Vavro, robí sa rozpočet 

rekonštrukcie spodného objektu, naposledy bol v objekte v piatok, prvý objekt je 

ukončený, spodok je vymaľovaný, vymenené sú toalety, je nová dlažba a obkladačky, 

bude sa zatepľovať a opravovať podkrovie, kde sa bude dávať nová podlaha. V tomto 

roku sa bude robiť strecha v druhom objekte, investor bude ďalej informovať o zámeroch. 

V tomto roku by mal byť bohatší program, takmer každý víkend, má to externý subjekt, 

pracuje sa v zmysle zmluvy.  

 

Dušan Beránek: 
 je úspora na verejnom osvetlení, spýtal sa, či sa plánuje ďalšia obnova, resp. výmena 

svietidiel verejného osvetlenia, aj v mestskej časti Štefultov? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – bez ohľadu na tú skutočnosť, či bude vyhlásená výzva, je 

pripravený Štefultov, výmena celého verejného osvetlenia sa bude realizovať z vlastných 

ušetrených finančných prostriedkov. Správa bude predmetom rokovania MsZ. 

 

 od októbra 2016 požadoval osadenie DZ – zrkadla na križovatke ulíc Obrancov mieru 

a Jozefa Škultétyho.  

 Ing. Marian Zimmermann – situácia bola prerokovaná, zrkadlo je na TS, m. p., fyzicky 

sa osadí do konca apríla 2017.  

 Ing. Ján Hlinka - zrkadlo bolo osadené 24. 4. 2017. 



 jarné upratovanie, požiadal o pristavenie veľkokapacitného kontajneru ku hasičskej 

strážnici začiatkom budúceho týždňa,  

 Peter Heiler - bolo urobené. 

 

 Ulica na Matej štôlňu, mestský rozhlas tam nepočuť, treba to pozrieť, 

 Ing. Rastislav Marko – počas posledného aprílového a prvého májového týždňa 

prebehne pravidelná kontrola rozhlasu v celom meste, po ktorej by mali byť aktuálne 

nedostatky odstránené. Nie je však vylúčené, že nedostatky sa budú opakovať, vzhľadom 

na fyzické opotrebenie rozhlasu. V rámci možností budeme tak ako doteraz opravovať 

jednotlivé časti aj naďalej. 

 

 pri poslednej zastávke Horný mlyn je spadnuté vedenie verejného osvetlenia (prechod do 

Ulice B. Němcovej),  

 Peter Heiler - nebolo to vedenie verejného osvetlenia, je to odstránené. 

 

 podnet od občana, vytváranie divokej skládky odpadu na Ul. S. Chalupku (pri dome p. 

Rybára), je to dlhodobý problém, skládka už bola odstránená, znečisťuje sa aj zdroj pitnej 

vody, treba tomu zamedziť tabuľou, 

 odpadové hospodárstvo – spaľovňa odpadov, v akom je štádiu zámer, je to veľkou témou, 

či investor odstúpil? 

 Ing. Marián Zimmermann - k téme zhodnocovania komunálneho zmesového odpadu sa 

uskutočnilo rokovanie aj s poslancami MsZ. Informácie, ktoré zatiaľ máme boli občanom 

mesta prezentované aj prostredníctvom Štiavnických novín. V blízkej budúcnosti sa 

budeme touto problematikou ďalej zaoberať najmä z odborného hľadiska. Následne bude 

o zámeroch pripravená správa s podrobnými údajmi, ktorá bude predmetom rokovanie 

MsR a MsZ.  
 

Mgr. Ján Kružlic: 

 priechody pre chodcov v celom meste je potrebné ponatierať, lavičky pri Centre na 

Drieňovej treba doplniť, poškodené opraviť, 

 Peter Heiler - predpokladáme, že v mesiaci máj nám to už dovolia poveternostné 

podmienky. 

 

 podnet občana zo Štefultova (Ul. J. Urbánka, J. C. Hronského) voda tam vytekala a 

namŕzala, čo sa s tým robí, nerieši sa to.  

 Ing. Ján Hlinka – bola vykonaná kontrola  v 16. týždni na Ul. F. Urbánka, bolo zistené, 

      že momentálne voda na rázcestí ulíc nevyteká.   

 

Ing. Juraj Čabák: 

 informácie treba dávať medzi ľudí, aby aj poslanci mohli reflektovať, aj on mal podnety, 

informácií o spaľovni je málo a skresľujú,  

 

 poďakoval zástupcovi primátorky mesta, verejné osvetlenie pri tabakovej továrni sa 

podarilo urobiť, 

 

 čistota je frekventovanou témou, zametať treba, hlavne nájsť spôsob ako personálne 

zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev, minimálne v centre mesta a vyhliadkových 

trasách, ktoré ľudia navštevujú. Je záujem o mapy, ľudia sa pohybujú po vyznačených 

trasách. Najčastejšie navštevovaným miestam a trasám treba venovať pozornosť a 

sústrediť sa na ne. Treba sa tým zaoberať. 



 Dlhé roky robila samospráva aktivity k tomu, aby bola Banská Štiavnica navštevovaná, 

tento stav tu už je, ľudí sem chodí veľmi veľa, vyhľadávanými miestami sú aj terasy, je 

tým Banská Štiavnica známa, dochádza ku kolíznym situáciám, prevádzkovatelia 

zariadení upútavajú stojanmi, tieto sú v trasách chodníkov, dochádza k tomu, že prechod 

chodníkom je sťažený (starí ľudia, kočíky). Boli stanovené pravidlá na umiestnenie 

pútačov, ak nie sú, treba ich spraviť.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – Mesto požiadalo Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, 

aby dodal návrh pravidiel na základe dohody z roku 2014, kedy bolo dohodnuté, že KPU 

BB spracuje zásady pre umiestňovanie reklamných zariadení v mestskej pamiatkovej 

rezervácii.  Mesto bude komunikovať s podnikateľmi, aby umiestňovaním reklám 

nebránili prechodu a nezužovali chodník a aby sa predchádzalo kolíznym situáciám. 

 

 v centre mesta je veľa ľudí, nevie aký je podiel terás na obratoch, praje podnikateľom, ale 

poplatok za obdobie od 22. 3. – 31. 10. na terasy za toto obdobie je 70 – 180 €, zdá sa mu 

nízky, či je možné určiť to diferencovane v zmysle VZN, ide o záber verejného 

priestranstva, mnohí podnikatelia neplatia poplatky za ubytovanie, terasy sú plné.   

 pri umiestnení terás dlhodobo je poplatok od 189 – 520 €, sú väčšie, v súvislosti s týmto 

nielen pútače, ale aj stolíky a lavičky sú umiestnené, zaujíma ho názor ostatných na pohyb 

po takomto chodníku, na peších zónach je to bezproblémové, 

 Mgr. Nadežda Babiaková – výška úhrady za nájom letnej terasy je stanovená v zmysle 

Zásad hospodárenia s majetkom mesta.  

 

 bol interpelovaný, rekonštrukcia starej nemocnice, zachytil na FCB krátku diskusiu, budú 

tam jedno až dvojizbové byty, bolo by dobre dať informácie aj poslancom MsZ,  

 Ing. Zuzana Kladivíková – stavebný úrad ani oddelenie výstavby, ÚP a ŽP v termíne do 

03. 05. 2017 nedisponuje žiadnou žiadosťou súkromného investora týkajúcou sa 

rekonštrukcie objektu tzv. „starej nemocnice“. 

 

 v ŠN sa dočítal, že je komentovaná výstava Fragmenty o Štiavnických novinách 

v dopoludňajších hodinách o 11.30 hod., kto pracuje, nemá možnosť si to prezrieť, treba 

to sprístupniť aspoň jeden deň v popoludňajších hodinách, napr. v stredu,  
 Mgr. Michal Kríž – výstavu Fragmenty, ktorá je nainštalovaná na chodbe v priestoroch 

Kultúrneho centra na 1. posch. je možné si pozrieť v pracovné dni od 8:00 – 16:00 hod., 

avšak s komentárom kurátorky výstavy Miroslavy Luptákovej len v pondelok od 11:30 -

15:00 hod., nakoľko slečna Luptáková je študentkou denného štúdia VŠ. 

 

 mesto bude mať kompostáreň, projekt bol úspešný za 1 948 000 €, malo by to byť v roku 

2018, zaujímal sa, aké procesy boli začaté od schválenia doteraz? 

 Ing. Miloš Veverka, PhD. – od prijatia rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP sme 

poskytli sprostredkovateľskému orgánu (SO), ktorým je SAŽP a ktorý je zástupcom 

Poskytovateľa NFP (MŽP SR) všetky požadované podklady potrebné pre uzatvorenie 

zmluvy o NFP. Pomerne dlhé obdobie (cca 1,5 mesiaca) trvalo, kým nám bola zaslaná 

zmluva o NFP na podpis, pretože MŽP skúmalo, či je pre prijímateľa Technické služby 

DPH oprávnený výdavok. Keďže činnosti súvisiace s realizáciou projektu spadajú pod 

hlavnú činnosť TS, m. p., na ktorú si neuplatňujeme nárok na odpočet DPH voči štátnemu 

rozpočtu, DPH je oprávnený výdavok projektu. 20. 04. 2017 bola podpísaná zmluva 

o NFP. Momentálne kompletujeme spisy verejných obstarávaní projektu, vyhotovujeme 

ich kópie a v najbližších dňoch ich zašleme na kontrolu SO. 

 



 sú dopyty občanov k oslave 800. výročia písomnej zmienky o Banskej Štiavnici, ktorá 

bude 23. a 24. júna 2017, ako sa to poslancov a občanov mesta dotkne?  

 2. 3. bolo rokovanie – pripomienkovanie štúdie k pešej zóne, aká štúdia to bola, aký je 

výsledok rokovania? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – bolo stretnutie so Združením turizmu, ide o štúdiu pešej 

zóny na Námestí sv. Trojice, ktorú prezentoval poslancom MsZ Ing. arch. Jakub 

Melicherčík. 

 Mgr. Henrieta Godová – zahájenie osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o meste, 

780. výročia udelenia mestských privilégií sa uskutoční dňa 23. 6. 2017 s celodenným 

programom. V rámci programu sa uskutoční aj podujatie Akademici v Banskej Štiavnici 

2017, 7. ročník stretnutia banských inžinierov – veteránov a Valetantský pochod. Program 

sa začne dopoludnia na Starom zámku, otvorením podujatia, krátkymi prednáškami, 

otvorením výstavy venovanej výročiam mesta a 25. výročiu zápisu mesta do Zoznamu 

svetového dedičstva UNESCO. Popoludní bude program pokračovať v Kostole sv. 

Kataríny, neskôr pred radnicou a na Nám. sv. Trojice (Akademici, Valetantský pochod, 

ktorý prejde mestom až do budov bývalej Baníckej akadémie). Podrobnejší program 

podujatia bude zverejnený na stránke mesta, v ŠN, prostredníctvom plagátov.  

 

 21. 2. bolo rokovanie s vlastníkom skeletu Plety, v priestore sú pozitívne zmeny, aký je 

výsledok, je to veľká investícia? 

 Ing. Zuzana Kladivíková – pre rokovanie MsR a MsZ bola dňa 14. 12. 2016 pripravená 

a prerokovaná Informatívna správa o zámere prestavby objektu Plety na polyfunkčné 
centrum, týkajúca sa plánovanej rekonštrukcie objektu skeletu Plety a z toho 

vyplývajúcich požiadaviek investorov na rekonštrukcie prislúchajúcich miestnych 

komunikácií. Do dnešného dňa 03. 05. 2017 Stavebný úrad ani oddelenie výstavby, ÚP 

a ŽP nedisponuje žiadosťou investora, týkajúcou sa rekonštrukcie.  

 

 20. 2. bolo rokovanie primátorky mesta k cyklotrasám, téma je rôzne interpretovaná, aký 

je výsledok?   

 Mgr. Henrieta Godová – stretnutie bolo iniciované Ing. Dudíkom, ktorý navrhol, aby sa 

z dôvodu sťažností na stav lesných ciest, ktoré sa aktívne využívajú na ťaženie dreva 

a zároveň ako cyklotrasy, existujúce cyklotrasy zredukovali len na určité vybrané oblasti 

a určilo sa, kto sa bude starať o stav a údržbu cyklotrás, keďže v súčasnosti (pretože 

nepatria nikomu) sa o ne starajú aktivisti. Zároveň vypracoval a predložil písomný návrh 

na úpravu cyklotrás, ktorým sa budeme ďalej spoločne zaoberať. Uvedený návrh bol dňa 

26. 04. 2017 prerokovaný aj na Valnom zhromaždení Mestských lesov s.r.o.. 

 

 bolo dobrým zvykom informovať o nových zamestnancoch Mesta, za kým treba ísť vo 

veciach odkúpenia majetku mesta? Zamestnanci sa menia, nepozná ich.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – nikdy sa o zamestnancoch Mesta neinformovalo, 

s výnimkou vedúcich oddelení.  

 

 obnova náterov zábradlí a kandelábrov, či sa to dá riešiť brigádnikmi, študentmi, niektoré 

konštrukcie si pýtajú nátery, hlavne v centre mesta, pred kultúrnym centrom je zábradlie 

natreté nie v jednej farbe, 

 Ing. Marián Zimmermann – zábradlie bude v celej dĺžke pretreté rovnakou farbou 

v termíne do 31. mája 2017.  

 vo svojom archíve našiel dokument z roku 2001, nevie či je platný: Zásady riadenia 

organizácií zriadených mestom a výberu štatutárov? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – zákony sa zmenili, je to neaktuálne.  



Helena Koťová: 

 odpoveď písomne žiada, minulý rok boli na stretnutí s pani Krutekovou + D. Vahlandtom, 

riešili cestu k sociálnym zariadeniam na Bratskej 9,vozia obedy do MŠ Bratská, aj poštu, 

aj cudzie autá, navrhlo sa riešenie,  

 Dušan Vahlandt – na uvedenú miestnu komunikáciu (chodník) je potrebné osadiť 

dopravnú značku zákaz vjazdu motorových vozidiel s dodatkovou tabuľou označujúcou 

výnimky tam sídliacich organizácií. Uvedená dopravná značka tam  bude osadená 

v priebehu mesiaca jún – júl 2017. 

 

 stará vec, panelák pri Tescu (býva tam p. Kotora), chcú rozšíriť cestu, sú tam strety, 

 Ing. Zuzana Kladivíková – cestu je možné stavebno – technicky rozšíriť pomocou 

zatrávňovacích tvárnic. Uvedená požiadavka bude narozpočtovaná a následne podľa 

výšky finančného nákladu zrealizovaná, resp. zapracovaná do rozpočtu mesta.  

 

 pri Kolpašskej zastávke,  smer k MŠ Guliver, je tam trojuholník, sú tam kamene, urobiť 

tam vodorovné dopravné značenie, 

 Ing. Ján Hlinka – kamene odstránili TS, m.p. Banská Štiavnica 7. 4. 2017. 

 

 množstevný zber, môžu sa nádoby od 1. apríla dávať k zberným miestam? 

 Ing. Miloš Veverka, PhD. - tie právnické osoby a živnostníci, ktorí produkujú veľmi 

málo zmesového komunálneho odpadu (ZKO) ako napr. holičstvá a kaderníctva na 

Drieňovej, alebo obsluhy novinových stánkov – tí môžu dávať vyprodukovaný ZKO do 

príslušných stojísk. Musia však (ako všetci podnikatelia a právnické osoby) podať 

ohlásenie na MsÚ BS, kde uvedú koľko odpadu produkujú a podľa toho im bude 

vymeraný poplatok za ZKO.  

 

 z Drieňovej autobusový spoj 13:12 hod. chodí len cez dni školského vyučovania, 

prechádza cez Križovatku do mesta, využívajú ho ľudia, či by sa nedalo vybaviť, aby 

chodil cez pracovné dni?  

 Ing. Marián Zimmermann – po upresnení informácie konkrétne o ktorý spoj ide, dáme 

vyčísliť výšku nákladov na uvedenú požiadavku a následne pri prehodnocovaní spojov či 

bude uvedená požiadavka akceptovaná alebo nie, pre rozpočet v  roku 2018. 

 

JUDr. Dušan Lukačko: 

 Banky, keď sa budú robiť cesty, tento rok to treba skultúrniť, vystrihať a vypíliť konáre,  

 Ing. Ján Hlinka - opravu a údržbu budeme realizovať v mesiaci máj, jún 2017. 

 

 miesta komunikácia Ľ. Štúra, keď sa bude kolaudovať dom, cestu opraviť, 

 Ing. Zuzana Kladivíková – stavba zatiaľ skolaudovaná nebola, uvedená časť miestnej 

komunikácie Ul. Ľudovíta Štúra bude na náklady investora zrekonštruovaná.  

 

 Ulica D. Licharda, sú tam 4 mapy popraskaného asfaltu cca 1x1 m, s prechodom na 

Vodárenskú a Botanickú ulicu, 

 Ing. Ján Hlinka - oprava komunikácie bude v rámci vysprávok MK. 

 

 

 je povinnosť osadiť kontajner na kompostovanie a bio odpad, kedy budú poskytnuté? 

 Ing. Miloš Veverka, PhD. - Mesto BS v rodinných domoch podporuje domáce 

kompostovanie tým, že poskytuje úľavu 10 % na poplatku za komunálny odpad pre tých, 

ktorí bývajú v domácnosti, ktorá kompostuje. Tento spôsob riešenia bioodpadu 



z domácností (BRKO) je pre mesto BS podstatne lacnejší ako zber formou hnedých 

nádob. Ak bude postavená kompostáreň a zakúpená potrebná technika na zber BRKO, 

začne sa so zberom kuchynského BRKO z bytoviek (KBV) a môže sa začať zbierať 

BRKO aj v rodinných domoch (IBV) – ale len u tých, ktorí nie sú ochotní doma 

kompostovať. Tým by sa mal aj patrične zvýšiť poplatok za odpad, keďže zber BRKO sú 

náklady navyše. Momentálne sme v stave, kedy sa domácnosti prihlasujú k programu 

podpory domáceho kompostovania – s Tech. službami spíšu dohodu a Mesto BS 

požiadajú o úľavu na poplatku. Máme zatiaľ uzatvorených 186 dohôd (186 domácností). 

Tí, ktorí sa nezapoja do domáceho kompostovania, tým by sa mala po spustení 

kompostárne prideliť hnedá nádoba a mal by sa začať BRKO zbierať. Mesto by však 

mohlo viac stimulovať domáce kompostovanie (napr. vyššia úľava na poplatku), aby čím 

viac domácností kompostovalo, čo by minimalizovalo zber BRKO v IBV. 

 
 


