
Interpelácie a dopyty poslancov z MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 27. 6. 2018 

 

 

Ivan Beňo: 

 spýtal sa, kedy sa začne na Drieňovej robiť plocha detského ihriska? 

 Ing. Rastislav Marko – plocha detského ihriska sa už začala robiť, objednala sa zem, 

vysadí sa tráva a po jej zakorenení sa začne s prácami.  

 

JUDr. Dušan Lukačko: 

 stĺpy verejného osvetlenia na Ul. Ľ. Štúra sú natreté do 2/3, zvyšok zostal nenatretý, treba 

to dokončiť,   

 Peter Heiler – stĺpy na ulici Ľudovíta Štúra sú natreté.  

 

 opílenie zelene na Ul. I. Krasku v časti od býv. Plety ku základnej škole je nevyhnutné, 

dopravná situácia je neprehľadná, 

 RNDr. Zuzana Šušková – situácia bola na mieste preverená. Dreviny sa nachádzajú na 

súkromnom pozemku. Vlastník pozemku bude vyzvaný na ošetrenie a opílenie drevín, aby 

dopravná situácia bola prehľadnejšia.  

 

 v smere od garáž – pubu ku kalvárii nie je DZ zákaz vjazdu autobusov, 

 Mgr. Vladimír Kratoš – MsPo v rámci výkonu služby už riešila viaceré situácie 

s parkovaním autobusov pri garáž-pube. Prípady sú evidované  a boli riešené ako 

priestupky. Na základe toho bol zo strany MsP daný podnet na vytvorenie podmienok k  

parkovaniu autobusov na Hájiku. Osadenie danej DZ je v riešení vecne príslušného 

pracovníka. 

 Dušan Vahlandt – bolo vydané rozhodnutie na osadenie DZ zákaz vjazdu autobusov. 

Dopravná značka bude v termíne do 10. 08. 2018 osadená.  

 

 oprava a údržba uličiek v centre mesta, treba ich vykosiť a vyčistiť aj smeti zo starého 

mesta, ide o náučný chodník,  

 Ing. Ján Hlinka – centrum mesta bolo posilnené o jedného pracovníka TS, m. p., aby 

bolo zabezpečené dôkladné vyčistenie priľahlých uličiek v CMZ. Náučný chodník bol 

vyčistený, aj do budúcnosti bude udržiavaný. 

 

 park na Drieňovej, jeho súčasťou bude aj parkovisko? navrhol riešiť aj iné menšie plochy 

pre účel parkovania, 

 Mgr. Nadežda Babiaková – park na sídlisku Drieňová je vyprojektovaný, je vydané 

stavebné povolenie, čakáme na výzvu, aby sme mohli projekt podať, v prípade úspešnosti 

projektu bude mesto realizáciu projektu parku na Drieňovej spolufinancovať, v rámci 

projektu sa bude riešiť aj plocha parkoviska.  

 Ing. Zuzana Kladivíková – parkovacie plochy v rámci projektu parku Drieňová sú 

riešené a navrhnuté pod OC Cent.  

 

 

 

 

 

 

 



Mgr. Mikuláš Pál: 

 urobiť prístrešok pre detičky na detskom ihrisku na Drieňovej,  

 Ing. Rastislav Marko – na základe interpelácie dáme spracovať cenovú kalkuláciu na 

čiastočný prístrešok externému dodávateľovi a podľa jej výšky určíme ďalší postup.  

 

 osadiť mobilné WC v blízkosti kostolíka a detského ihriska na Križovatke,  

 Ing. Rastislav Marko – Momentálne prebieha rozhodovanie o budúcnosti tohto detského 

ihriska. Po finálnom rozhodnutí a pri súhlase občanov s umiestnením WC ho k ihrisku na 

budúcu sezónu objednáme a náklady zahrnieme do rozpočtu. 

 

 schodíky na Vodárenskú ulicu (popri Vidovcoch) sú v dezolátnom stave, požiadal 

o opravu.  

 Ing. Ján Hlinka – opravu zabezpečili TS, m. p. v 28. týždni.  

 

Mgr. Ján Kružlic: 

 okolie pátrovských schodov je zarastené zeleňou, táto bráni svetlu verejného osvetlenia, 

treba to opíliť a vykosiť, 

 Ing. Ján Hlinka – opílenie zabezpečili TS, m. p. v 28. týždni.  

 RNDr. Zuzana Šušková – radikálnejšie opílenie, resp. vypílenie bude možné až od 1. 10. 

2018. V tejto súvislosti sme oslovili SOŠ služieb a lesníctva, ktorá v spolupráci s Mestom 

Banská Štiavnica vykoná opílenie stromov a samonáletov na Pátrovskom kopci.  

 

 značenie parkovísk Drieňová, treba to dorobiť,      

 Peter Heiler – značenie parkovísk na Drieňovej je urobené.  

 

 v akom stave sú detské jasle? 

 PaedDr. Viera Ebert – na detské jasle sú pripravené veci, posudky z RÚVZ, jasle budú 

spadať pod zákon o sociálnych službách, budú umiestnené v MŠ na Ul. 1. mája. Zákon 

o soc. službách – tzv. jasličkový zákon sa mení, treba počkať na zmenu legislatívy, 

doteraz boli podmienky prísne nastavené. Zaregistruje sa to, postup je daný, veci zo strany 

mesta sú pripravené, vrátane rozpočtu na zariadenie.  Návrh na požiadavku finančných 

prostriedkov bude premietnutý do rozpočtu roku  2019. 

 Mgr. Nadežda Babiaková – detské jasle sú vecou záujmu, riaditeľka MŠ na Ul. 1. mája 

o ne záujem má a majú o ne záujem aj občania.  

 

 na vozovke oproti Grandu na Kammerhofskej ulici vypadávajú časti kociek, treba to 

opraviť  

 Ing. Ján Hlinka – vypadané časti kociek boli TS, m. p. opravené dňa 13. 7. 2018. 

 

RNDr. Pavel Bačík: 

 keď bude rokovanie s prevádzkovateľmi nemocnice, treba s nimi riešiť parkovisko pri 

nemocnici a prístupovú cestu na Bratskej ulici,  

 Mgr. Nadežda Babiaková – návrh na riešenie cesty na Bratskej ulici je hotový, vo veci 

koná, tiež sa uskutočnilo rokovanie s väčšinovým vlastníkom Svet zdravia k zámene 

pozemkov.   

 

 navrhol úpravu územného plánu, na výstavbu garáží na Drieňovej je dosť žiadostí, 

navrhol pripraviť odpredaj pozemkov pre tento účel,  

 Ing. Zuzana Kladivíková – pri riešení najbližších zmien a doplnkov k územnému plánu 

mesto na riešenie zahrnie aj požiadavku výstavby garáží na sídlisku Drieňová. 



 

 rozvojové lokality pre IBV môžu byť pre mesto ekonomicky zaujímavé, ak sa dotiahnu 

inžinierske siete a došlo by k rozparcelovaniu a odpredaju pozemkov, hlavne na 

Drieňovej,  

 Ing. Zuzana Kladivíková – oddelenie výstavby, ÚP a ŽP pripraví poklady pre 

spracovanie urbanistickej štúdie na vhodné pozemky pre IBV, ktorá bude ako podklad 

pre následné zmeny a doplnky k ÚP riešiť územie so zapracovaním prístupových ciest 

a inžinierskych sietí.   

 

 výpadová cesta zo sídliska Drieňová je predimenzovaná, bolo by potrebné uvažovať 

o jednom odbočovacom pruhu,  

 Mgr. Nadežda Babiaková - je to väzba na cestu I. triedy, treba to konzultovať 

s odborníkom na dopravu a urobiť zmenu v územnom pláne, ako možnosť vidí sfunkčniť 

stavebnú cestu a riešiť v ploche aj stavbu garáží. 

 

 v bytových domoch sú problémy, byty kupujú nie obyvatelia s trvalým pobytom v 

Banskej Štiavnici a ponúkajú ich ako apartmány, neplatia poplatky, je to problém hlavne 

pre tých, ktorí tam trvalo bývajú a sú rušení hlukom, spýtal sa, či by to bolo možné riešiť  

v rámci VZN a v ňom určiť, že byty sú určené na trvalé bývanie? Je veľa takýchto 

podnetov a sťažností.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – mesto nemôže obmedzovať vlastníka súkromného majetku, 

môže sa meniť účel využitia, treba to právne preveriť.  

 JUDr. Emília Jaďuďová – čo je byt, určuje zákon. Každý byt je určený na trvalé 

bývanie. O jeho skutočnom využití rozhoduje vlastník bytu. V prípade, že vlastník bytu 

alebo osoby, ktoré sa v byte zdržujú, porušujú domový poriadok a rušia svoje okolie, je 

potrebné privolať MsPo poprípade OOPZ. 

 

Ing. Juraj Čabák: 

 dal do pozornosti uznesenie MsZ č. 28/2018, ktorým do 30. 6. 2018 uložilo spracovať 

návrh využitia býv. ihriska na sídlisku Drieňová, ako bolo splnené? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – k úlohe uloženej uznesením na riešenie tzv. bývalého ihriska 

na sídlisku Drieňová je vypracovaný návrh riešenia, spracovaný architektom mesta, bude 

prekonzultovaný s obyvateľmi, chodník na Bratskej ulici, urobí sa rozpočet a zrealizuje 

sa.  

 

 spýtal sa, či dopravné značky zákaz parkovania pre autobusy, ktoré boli poniže  

Schindlerky (okrem MHD), resp. či boli aj od Hájika, od Štiavnických Baní, či platia 

a budú platiť? treba sa dohodnúť, či sa sem autobusy pustia, alebo nie, myslí si, že aspoň 

v tomto období nie, napriek tomu, že sú to turisti,  

 Mgr. Vladimír Kratoš - k zákazu vjazdu autobusov do mesta, išlo o dočasné dopravné 

značenie, už je odstránené,  zákaz momentálne neplatí. Narástol počet autobusov, ktoré 

dovážajú turistov, sú to aj školské autobusy, zákazom by sa doprava odľahčila, je 

tolerancia k turistom vyššieho veku. 

 Mgr. Nadežda Babiaková – mesto a jeho centrum je dopravou zaťažené, parkovisko pod 

novým zámkom je v dostupnej vzdialenosti, aby odtiaľ pešo prišli,  

 

 nákladné vozidlá, ktoré realizujú stavby, resp. sú potrebné na zásobovanie stavieb, či majú 

obmedzenia, sú vyjazdené koľaje pri vyvýšených priechodoch pre chodcov, sú 

zdeformované mreže na vpustoch, ak vozia materiál na stavby, je neprijateľné, aby 



nákladné vozidlá s vysokou nosnosťou išli cez ulice: Kammerhofskú, Akademickú, A. 

Kmeťa, poškodzuje to stavby, na objekte farského kostola sú popraskané časti omietok,   

 Dušan Vahlandt – Mesto Banská Štiavnica má už dlhodobo schválenú a zavedenú zónu 

s dopravným obmedzením, t. j. zákaz vjazdu nákladných vozidiel v časovom ohraničení 

10:00 – 16:00 hod. Na základe dlhodobého pozorovania vývoja situácie v doprave by bolo 

potrebné prehodnotiť toto dopravné obmedzenie, nakoľko mimo uvedeného časového 

limitu môžu do mesta chodiť akékoľvek vozidlá s akoukoľvek hmotnosťou. Dlhodobo 

sledujeme technický stav novovybudovaných komunikácií, ako aj odvodňovacích mreží 

pred retardérmi, kde konštatujeme, že skutočne ťažkou nákladnou dopravou dochádza 

k ich deformácii. Tento stav bol spôsobený nadmerným dovozom a vývozom stavebnej 

sute a stavebných materiálov pri stavbe hotela.  

 Mgr. Vladimír Kratoš – MsPo môže kontrolovať a sankcionovať to, čo je zakázané. 

Zistené priestupky boli riešené v zmysle priestupkového zákona. 

 

 v zmene rozpočtu sa schválila urbanistická štúdia pešej zóny, o čo ide? kedy bude 

pokusná pešia zóna na Nám. sv. Trojice v tomto roku? 

 Mgr. Nadežda Babiaková - pešia zóna sa chcela realizovať skúšobne, návrh je 

spracovaný, ale nedá sa to teraz, keď sa robí Pechova ulica. Akonáhle sa ukončia práce na 

verejných priestranstvách, budeme sa tomu venovať. Mesto má záujem o pešiu zónu a 

Námestie si zaslúži určitú ochranu a ľudia si na to zvyknú vo väzbe na Kostol sv. Kataríny 

a objekt Maríny – Banka lásky.     

 

 kde pôjde brúsený asfalt a kedy? výplne ciest sú na krátku dobu, materiál je dažďom 

premiestňovaný na iné miesta, tam kde sú sklony cesty, či to má význam dávať? sú to 

ulice: Malá okružná, občania požiadali o jej opravu v časti od domu p. Lacku, kde treba 

vykonať zaústenie povrchovej vody do kanalizácie, ďalej Zvonová ulica, 

 Ing. Ján Hlinka – Malá okružná ulica sa nachádza v MPR nad Ulicou horná ružová,  nie 

je vhodné na ňu dávať brúsený asfalt, ako bola požiadavka občanov, ale je potrebné celú 

ulicu vydláždiť čadičovými kockami a odvodniť ju. Uvedenú požiadavku je potrebné 

zahrnúť do rozpočtu mesta s vypracovaním PD a následnou realizáciou.  

 Ulica Zvonová bude vyspravená v rámci vysprávok miestnych komunikácií pre rok 2018 

v termíne do 15. 08. 2018. 

 

 Pletiarska ulica, je potrebná jej povrchová úprava, je frekventovaná, 

 Ing. Ján Hlinka – Ulica pletiarska bude vyspravená v rámci vysprávok miestnych 

komunikácií v termíne do  15. 08. 2018. 

 

 Ul. J. C. Hronského, jedna časť bola opravená, bolo prisľúbené, že sa bude pokračovať 

ďalej,  

 Ing. Ján Hlinka - Ulica Jozefa Cígera Hronského bude vyspravená v rámci vysprávok 

miestnych komunikácií v termíne do 15. 09. 2018. 

 

 križovatka Ul. Horná ružová ulica a Vodárenská ulica, pri objekte penzión pod starým 

mestom, prebiehajú tu zemné práce, či sa o nich vie a čo to bude? 

 Ing. Zuzana Kladivíková – na stavebnom úrade neevidujeme žiadnu žiadosť, týkajúcu sa 

vykonávania stavebných úprav. Uvedený priestor bol majiteľom pozemku oplotený a bol 

vyštrkovaný, práce si osobitné povolenie nevyžadujú. 

 Mgr. Nadežda Babiaková – mesto bude rokovať o možnosti využitia s majiteľom 

pozemku na účel využitia pre parkovanie vozidiel, ak bude súhlasiť, materiál sa predloží 

na rokovanie MsZ.   



 na zasadaní KV, RR a ŽP bol predložený výkres povrchovej úpravy Ul. A. Pécha, podľa 

projektu tam mal byť asfaltový povrch, zaujímal sa, či existujú 2 rôzne výkresy, alebo ide 

o zmenu? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – ide o dva druhy výkresov, pôvodný stav a nový stav.   

 Ing. Zuzana Kladivíková – sú výkresy aj s legendami, všade sú čadičové kocky, toto 

bolo predložené.  

   

 Renáta Antalová (neprítomná na MsZ, zaslané elektronicky 25. 06. 2018):  

 žľaby Budovateľská 14, pri veľkých dažďoch vytrháva žľab z kanála, 

 RNDr. Pavel Bačík – žľaby a dažďové zvody na budove boli skontrolované a prečistené. 

Znečistenie nebolo takého rozsahu, aby bránilo odtoku vody.  

 Uvoľnený bleskozvod nie je na budove bytového domu, ale na budove vo vlastníctve inej 

spoločnosti. 

 Bolo by dobre, keby sa nájomníci obracali s problémami priamo na správcu - Bytovú 

správu s.r.o., alebo zástupcu nájomníkov pani Petru Šimovú, aby sa problémy 

odstraňovali skôr. Pri nahlasovaní problému priamo osobou, ktorá problém zistila, vieme 

lepšie posúdiť príčiny vzniku. (napríklad vytrhávanie žľabov).  

 

 Ul. J. K. Hella, strmina pri cintoríne na Reslu, opraviť, skopať zeminu a namaľovať 

zábradlie, 

 Ing. Ján Hlinka – zábradlie bolo natreté v dňoch 19. 7. 2018 – 20. 07. 2018 TS, m. p.. 

Zemina bude odstránená do 27.07.2018. 

 

 Ulica horná časť A. Pecha, vyčistiť a opraviť kanál vedľa cesty (sú tam vyvalené časti 

kanála a voda tečie von z kanála na cestu (pri Macákov),  

 Ing. Ján Hlinka – úloha zrealizovaná, obrubníky boli osadené do betónu a vyspravené.  

 

 upraviť cestu po rozkopávke pri dome p. Mudráka, upraviť celý povrch cesty horná 

Pechova, ktorá je úplne zničená a miestami už neprejazdná,  

 Ing. Ján Hlinka – Pán Mudrák bol upozornený p. Volfom, pracovníkom TS, m. p., aby si 

dal rozkopávku do pôvodného stavu, čo aj prisľúbil v termíne do 15. 08. 2018. 

 

 Ul. Sama Chalupku, po dažďoch zničená, treba vysprávku,  

 Ing. Ján Hlinka – Ul. Sama Chalupku bola vyspravená v 28. týždni.  

 

 Ul. J. Palárika v strašnom stave, treba celoplošnú vysprávku (asfalt),  

 Ing. Zuzana Kladivíková – na časti Ul. Jána Palárika smerom k Ul. Hollého je potrebné 

spracovať projektovú dokumentáciu a až následne zrealizovať povrchovú úpravu. Položky 

na projektovú dokumentáciu ako aj samotnú realizáciu je potrebné zaradiť do rozpočtu na 

komplexnú povrchovú opravu, vrátane odvodnenia, nakoľko sa ulica nachádza v MPR nie 

je možné vysprávku riešiť asfaltovým povrchom. 

 

 chodník z Vodárenskej ulice popri p. Ihringovi na Trojicu, chodníkom sa stále valí pri 

dažďoch voda, zateká im aj za dom, treba to poriadne opraviť, aby chodník bol 

priechodný a nepodmývalo dom p. Ihringa, 

 Ing. Ján Hlinka – priepusty a rigoly boli vyčistené a nánosy boli odvezené v 28. týždni.  

 

 

 

 



 kedy sa začne niečo robiť na Ul. Kyrmezera?  

 Ing. Ján Hlinka – Ulica Kyrmezera bola vyspravená v 27. týždni štrkodrvou.  

 

 Zábradlie na dolnej Péchovej pri dome p. Kolárovej preložiť na druhú stranu (hovorila 

som s p. Vahlandtom).  

 Dušan Vahlandt – uvedená požiadavka na preloženie zábradlia sa zrealizovať nedá, 

nakoľko zábradlie je značne zdemolované. Táto požiadavka bola postúpená na TS m.p., 

ktorých sme požiadali o osadenie nového zábradlia na opačnej strane, úloha bude 

zrealizovaná po dokončení Ulice  A. Pécha.  


