
Interpelácie a dopyty poslancov z MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 22. 8. 2018 

 

Ivan Beňo: 

 poďakoval za viac ako 20-ročnú spoluprácu, voličom, ktorí ho 6x po sebe zvolili za 

poslanca, v nasledujúcich komunálnych voľbách nebude kandidovať za poslanca MsZ. 

Kolegom poprial, aby boli zvolení.    

 

Helena Koťová: 
 spýtala sa, kedy sa bude robiť Ovocná ulica? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – odpovedala, že cesty sa robia podľa harmonogramu. 

 Ing. Ján Hlinka – ulica Ovocná sa plánuje urobiť v rámci vysprávok miestnych 

komunikácií v roku 2019. 

 

 kvety na Drieňovej sú suché, kto sa o ne stará a polieva ich? (TS, m. p.) 

 Ing. Ján Hlinka – suché kvety boli z kvetináčov odstránené dňa 13.09.2018. V jarných 

mesiacoch bude na sídlisko Drieňová doplnená a vysadená v kvetináčoch nová zeleň.  

 RNDr. Zuzana Šušková -  v mesiaci september resp. začiatok októbra (podľa spustenia 

elektronického formulára SAŽP) bude podávaný projekt v rámci Národného projektu 

„Zelené obce“ na výsadbu pôvodných drevín. Je pripravený realizačný projekt výsadby, 

ktorý rieši výsadbu aj na sídlisku Drieňová. V rámci tohoto projektu bude vysadených 90 

ks drevín.   

 

 tabuľa s názvom ulice chýba na Učiteľskej ulici, občania ju chcú dať zo strany Bratskej ul.  

 RNDr. Pavel Bačík – k označeniu Učiteľskej ulice 1,3,5, tabuľka je z opačnej strany, to 

je už Ulica Bratská, označenie ulice má byť zo strany, kde sú zvonce. Bolo to zle urobené, 

treba zvážiť premenovanie, v tom prípade sa musia zmeniť trvalé pobyty obyvateľov a ich 

doklady.  

 Ing. Ivana Ondrejmišková (odpovedané v interpeláciách zo dňa 11.07.2018) - na 

označenie budov potrebnými tabuľkami a ich význam hlavne pri životne dôležitých 

udalostiach  mesto upozorňovalo občanov viackrát, či už v Štiavnických novinách alebo 

na webovej stránke mesta. Stalo sa tak po prijatí VZN č. 2/2015 o určení názvov ulíc, 

verejných priestranstiev a  číslovaní stavieb v meste Banská Štiavnica a taktiež 

v súvislosti s uplatňovaním zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries  a zavedením nového 

informačného systému Ministerstvom vnútra SR – t. j. registrom adries, v ktorom sú 

zapísané adresy aj s adresnými bodmi. Tieto sa následne  premietnu do informačného 

systému geodézie, kartografie a katastra (ZBGIS). Vizualizácia údajov ZBGIS je 

prostredníctvom mapových kompozícii dostupná vo webovej aplikácii Mapový klient 

ZBGIS®. Vďaka tejto aplikácii možno každú budovu v teréne lokalizovať a tak aj nájsť 

čo najskôr potrebnú adresu. 

Skontrolovať označenie ulíc orientačnými tabuľami a domov tabuľkami so súpisným 

a orientačným číslom je náročná záležitosť. Mesto získalo podrobnejší prehľad o stave 

s označením budov a ulíc,  kontrolou v priebehu októbra a novembra 2017.  Z nej 

vyplynulo, že sú samozrejme nedostatky v označení hlavne budov a že pre mnohých 

občanov je toto nepodstatná vec. Dôležitosť označenia  sa ukáže až v prípade riešenia 

vážnej situácie.  

Taktiež je potrebné doriešiť úplné  označenie ulíc. Ich označenie orientačnými tabuľami 

a následné osadenie v spolupráci s vlastníkom alebo správcom budovy, je v kompetencii 

mesta.  Orientačná tabuľa s názvom ulice sa má nachádzať najbližšie k miestu vyústenia 

ulice do stredu mesta, a na budove, ktorou sa ulica končí. Ak do ulice vyúsťuje iná ulica, 

https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx
https://zbgis.skgeodesy.sk/tkgis/default.aspx


označuje sa orientačnou tabuľou s názvom ulice aj najbližšia budova pri takomto vyústení 

ulice.  

Čo sa týka konkrétne Drieňovej, viaceré ulice majú orientačnú tabuľu na začiatku ulice  

a chýba na konci. Mesto Banská Štiavnica  sa snažilo riešiť problém v označení budov 

hlavne upozornením, dohovorom. Sankcie a pokuty podľa § 9 VZN č. 2/2015 neuplatnilo, 

ale v budúcnosti pri pretrvávajúcich nedostatkoch bude musieť k nim pristúpiť.  

V súčasnosti Mesto situáciu rieši objednaním nových tabúľ cca. 30 kusov, ktoré budú 

osadené do konca roka 2018  a následne v roku 2019 budeme pokračovať s osádzaním 

ďalších tabúľ.  

 

 spýtala sa na dopravu v centre mesta a záchytné parkoviská, kedy a kde budú? 

 Mgr. Nadežda Babiaková - je spracovaná projektová dokumentácia na parkovisko Dolná 

ulica, 140 tis. € je vyčlenených v rozpočte mesta na jeho realizáciu (kombinácia dlažba 

a zeleň),  vznikne regulované parkovisko pre cca. 90 áut, takisto je pripravený projekt 

pešej zóny na Námestí sv. Trojice, nakoľko sa ale robila úprava verejných priestranstiev 

na Pechovej ulici, tiež sa dokončuje hotel v centre mesta, ktorý zaberá parkovacie miesta 

na Radničnom námestí, odstraňuje sa havarijný stav na objekte Fritzov dom, všetky tieto 

práce blokujú realizáciu projektu pešej zóny na Námestí sv. Trojice,  rieši sa parkovisko 

na ulici Mierová (pracuje sa na zámene pozemkov s LESMI SR), ďalšie parkoviská bude 

možné budovať po získaní vhodnej plochy do vlastníctva mesta, každá rada je vítaná, 

rovné plochy v meste sú obmedzené, pri kolaudácii budov bude kladený dôraz na riešenie 

príslušných parkovacích miest investorom. 

 

 v nemocnici je zrušený bufet a kozmetika, 

 Mgr. Nadežda Babiaková – budova nemocnice nie je mestská, bufet si môže ktokoľvek 

prenajať, aj poskytovať služby, kto má záujem, môže si priestory prenajať.  

 

Ing. Juraj Čabák:  
 poďakoval za realizáciu požiadaviek z interpelácií, najmä za Pletiarsku ulicu, Ulicu J. C. 

Hronského, 

 

 v budúcom roku navrhol nerobiť letnú prestávku ŠN, myslieť na to v rozpočte mesta, 

 Mgr. Michal Kríž - letná prestávka ŠN v mesiaci júl je možná za predpokladu, že sa 

zabezpečí zastupiteľnosť redaktora ŠN počas čerpania dovolenky vrámci OKŠaMK alebo 

sa vyčlenia finančné prostriedky z rozpočtu mesta, ak sa to bude riešiť externe. Štatút ŠN 

stanovuje redakčnú prestávku redaktorovi ŠN na 30 kalendárnych dní, v opačnom prípade, 

by sa musel Štatút ŠN upraviť a schváliť na rokovaní MsZ. Redakčnú prestávku ŠN je 

vhodné robiť radšej raz na určité obdobie (leto, zima), ako výpadkom počas kalendárneho 

roka v nepravidelných intervaloch (týždňoch), nakoľko čitateľ ŠN by sa zbytočne 

dezorientoval a nastal by chaos. Uvedená interpelácia je riešiteľná a budeme sa ňou ďalej 

zaoberať.  

  

 pred časom podal interpeláciu, občania požiadali o opravu Malej okružnej ulice, oprava 

od domu pána Lachu, zaústenie vody do kanalizácie, dostal odpoveď, že nie je vhodný 

brúsený asfalt, ale dláždenie čadičovými kockami a zvedenie vody do kanalizácie, treba to 

zahrnúť do rozpočtu mesta, vypracovať PD a následne realizovať, občania o brúsený 

asfalt nežiadali, napriek tomu tam bol použitý,  bolo by vhodné, aby si odpovede na 

interpelácie neodporovali, treba to zhodnotiť odborným pracovníkom,  

 Ing. Ján Hlinka – v minulosti bol na ulicu Malá Okružná daný brúsený asfalt, nakoľko 

občania požadovali aspoň čiastočné vyspravenie tejto ulice. Ukázalo sa, že takáto úprava 



je nevhodná, nakoľko pri väčších zrážkach dochádza k vymývaniu tohto materiálu. Ulica 

Malá Okružná nemá spevnený povrch, preto je potrebné nakoľko sa nachádza v MPR 

vyžiadať stanovisko KPU, následne vypracovať PD so zaústením povrchových vôd do 

jestvujúcej kanalizácie a zahrnúť ju ako investičnú akciu do rozpočtu mesta pre rok 2019.  

 

 diskusie na sociálnych sieťach sú do istej miery inšpiráciou, na čo by sa mohla 

samospráva zamerať,  

 Ing. Rastislav Marko – dnešná situácia nie je úplne šťastná a vzniká najmä tým, že 

Mesto nemá svoj vlastný profil na sociálnej sieti a preferuje riešenie vo forme rubriky 

Podnety pre samosprávu (predtým Čierna skrinka). V poslednej správe o mediálnej 

komunikácii sme navrhovali vytvorenie oficiálneho FB profilu Mesta, toto ale bolo 

zamietnuté Mestskou radou. Ak by v súčasnosti padlo rozhodnutie tento krok urobiť, je 

potrebné prijať aj vhodné personálne a procesné opatrenia v rámci Mestského úradu tak, 

aby prevádzka profilu a komunikácia s občanom bola rýchla a kvalifikovaná. 

 

 problematika kúpania psov vo vodných nádržiach s časovým obmedzením kúpania, treba 

to zvážiť, navrhol, aby na tabuľkách bol odkaz na VZN mesta a §, treba udať pravidlá, 

tam,  kde sú mestské pozemky, si mesto môže stanoviť podmienky, ľudia tomu 

nerozumejú, že to má legislatívny základ. Ide o bezpečnosť a hygienu, tam je odkaz aj na 

občiansky zákonník.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – rozprávala sa s pracovníčkami RVaPS, s kúpaním psov vo 

vodných nádržiach je problém aj inde, zákaz nemá oporu v zákone, pretože to nie sú 

riadené kúpaliská. Je to verejný priestor, podá dopyt k veci, nie je problém tabuľky 

vyrobiť, ale musí to byť v súlade so zákonom.  

 

Renáta Antalová: 

 poďakovala za realizáciu Hornej Pechovej ulice,  

 

 polievanie miestnych komunikácií, spýtala sa, či sa polieva aj zeleň od kostolíka na 

Dolnej ulici a detské ihriská?  

 Ing. Ján Hlinka – polieva sa zeleň nová výsadba na uliciach Mierová, Dolná, Sládkoviča, 

tvz. Kruhový objazd, zeleň pri Pomníku padlých. Takisto sa polieva všetka zeleň 

v kvetináčoch v meste aj na sídlisku Drieňová.  

 

 spýtala sa na mestské jasle,    

 Mgr. Nadežda Babiaková – na zriadenie mestských jaslí máme pripravené všetky 

podklady, návrh na finančnú čiastku bude zapracovaný do rozpočtu na rok 2019. 

 

 na konci Ulice A. Pecha smerom na Václavekovej ulicu je kanál, pri realizácii úprav cesty 

realizátor stavby vysekal ryhu, aby sa zberala voda z ulice, funguje to, ale porušila sa tým 

obruba kanála a tento sa kýva, 

 Ing. Ján Hlinka – uskutočnila sa obhliadka a posúdenie stavu, uvedený kanál bude 

zastabilizovaný a vysekaná ryha bude upravená do energoblokov. Práce budú vykonané 

TS m.p. v termíne do 10. októbra 2018.  

 

 na Pechovej ulici bolo zle vyznačené dopravné značenie, pri p. Ihringovi, obhliadku 

vykonala MsPo, treba to zrušiť,  

 PhDr. Peter Šemoda – MsP preverila uvedenú interpeláciu a zistila, že dopravná značka 

parkovisko nie je v súlade s vodorovným dopravným značením. Na základe uvedeného 

bude dopravná značka vymenená a vodorovné dopravné značenie v mieste, kde je 



nesprávne označené bude zrušené. Požiadavka bola odstúpená na realizáciu TS m.p. 

Náprava bude zrealizovaná v 39. týždni.  

 

 navrhla do budúceho MsZ pripraviť materiál, kde by bol vo VZN riešený pokoj počas 

sobôt, nedieľ, prikázaných sviatkov, prípadne ako riešiť to, aby sa nekosilo, nepílilo 

drevo, 

 Mgr. Nadežda Babiaková – pozrie ako je to legislatívne upravené, musí to byť 

legislatívne podložené, mrzí ju Dolná ulica a nočné „veci“, bude sa to riešiť, 

 Ing. Čabák – aj on bol konfrontovaný, najmä v lete od 05. – do 06.00 hod, kosenie. 

 JUDr. Emília Jaďuďová - VZN mesta môže upravovať to, čo zákon dovoľuje a čo je 

v súlade so zákonom. Žiaľ, táto požiadavka nemá oporu v zákone, v prípade schválenia vo 

VZN by VZN bolo minimálne v tejto časti zrušené, práve z dôvodu jeho rozporu so 

zákonom. Nemožno zakázať obyvateľom mesta vykonávanie činností vo sviatkoch, dňoch 

pracovného pokoja. Tieto sa však musia uskutočňovať tak, aby nebol rušený nočný kľud 

a aby boli dodržiavané ust. § 127 , odst.1 Obč. zákonníka v platnom znení. § 127 

(1) Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného 
alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu 
alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil 
dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú 
pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, 
pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá 
vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej 
pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok. 

 

 požiadala o umiestnenie dopravného značenia Zákaz státia v smere od Vodárenskej ulice 

smerom do hory a zvrchu od Červenej studne,  

 Dušan Vahlandt – nakoľko sa jedná o komunikáciu, ktorá nemá spevnený povrch 

a vzhľadom na charakter miestnej komunikácie a jej využívanie bude uvedená požiadavka 

prekonzultovaná s ODI ZH, ktorý sa vyjadrí k umiestneniu uvedených dopravných 

značiek.  

 

Mgr. Mikuláš Pál: 

 na Dolnej ulici dochádza k rušeniu nočného pokoja hlukom, najmä motorkami, autami, 

navrhol umiestniť DZ Zákaz vstupu motocyklov do centra mesta, 

 Dušan Vahlandt – k uvedenej interpelácii sa nevieme vyjadriť, nie je špecifikované 

odkiaľ má existovať daný zákaz, akých ulíc sa má daný zákaz týkať, či uvedený zákaz má 

byť celoročný, resp. len na určité časové obdobie. Ďalšia otázka sa týka samotného 

odľahčenia dopravy využívaním skútrov, resp. motocyklov ako takých a ďalšie 

nadväznosti sa týkajú obyvateľov, ktorí majú trvalé bydlisko v centre mesta,  sú 

vlastníkmi motocyklov a aj vlastníkmi nehnuteľností. Prosíme preto o špecifikáciu danej 

interpelácie. Pokiaľ pán poslanec na uvedenom trvá, je potrebné toto riešiť formou 

komunikácie s verejnosťou ako aj  schválením v MsZ nakoľko sa jedná o výnimočné 

obmedzenie dopravy, ktoré musí byť nejakým spôsobom zdôvodniteľné. Motocykle 

neobmedzujú ani neohrozujú bezpečnosť cestnej premávky ani nepoškodzujú miestne 

komunikácie v MPR na rozdiel od nákladnej dopravy. Uvedený problém sa nedá vyriešiť 

„iba“ osadením dopravnej značky zákaz vstupu motocyklov do centra mesta.  

 

 interpelácia od občana - treba zametať chodník od Billy nad múrom, občania tam pijú, 

robia neporiadok, znečisťujú verejné priestranstvo,  

 Mgr. Vladimír Kratoš – MsP v danej oblasti zvýšila výkon hliadkovej služby, čo je 

uvedené v inštruktážach knihy služieb. V čase od 22.8.2018 do 17.9.2018. bolo zistené 

požívanie alkoholu na verejnosti v blízkosti predajne Billa.  Tieto prípady /jednalo sa 



hlavne o bezdomovcov a rómske osoby/ boli riešené uložením blokovej pokuty. Ďalšie 

prípady kde dochádzalo k znečisťovaniu verejného priestranstva a rušeniu nočného pokoja 

boli zistené za tzv. 120-bytovkou a za stánkom PNS smerom na ul.1.mája.V týchto 

prípadoch sa jednalo o mladistvé , ale i o maloleté osoby. Prípady boli riešené v zmysle 

priestupkového zákona. V uvedených kontrolách bude MsP pokračovať i naďalej, pričom 

sa zameriame i na chodník od 120-bytovky  ku základnej škole hlavne v čase pred a po  

skončení vyučovania .  

 

 v decembri 2017 interpeloval odstránenie telefónnych búdok, ako sa to riešilo? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – informovala o odpovedi, veci sa zmenili, istá firma má 

pripravený projekt Smart City, kde budú v búdkach elektronické informácie o Banskej 

Štiavnici, mesto bolo oslovené, či bude ochotné sa na tom podieľať, na Križovatke sa 

bude požadovať odstránenie bývalej telefónnej búdky.  

 

Ľubomír Barák: 

 poďakoval TS, m. p. za natretie zábradlia na obchvate, aj keď neboli opravené niektoré 

uvoľnené časti,  

 

 chodník na Ul. L. Svobodu od MF Centra, ľudia chodia popri ZŠ na Fándlyho ulicu, 

chodník nie je súvislý, treba urobiť priechod pre chodcov a zabezpečiť prístup k MF 

Centru,  

 Ing. Zuzana Kladivíková - nakoľko sa jedná o investičnú akciu bolo by potrebné 

vypracovať PD a následne zrealizovať, finančné prostriedky je potrebné zahrnúť do 

rozpočtu mestu. 

 

 na Roľníckej a Kysihýbeľskej ulici je požiadavka na asfaltovanie a na vodu, 

 Mgr. Nadežda Babiaková – mesto nemôže budovať pripojenie na vodovod, toto rieši 

StVS, a. s., treba k tomu PD, požiadavka je. Riešil sa aj vodovod na Jergištôlni, treba 

začať projektom.  

 

 k uskutočnenému stretnutiu samosprávy s obyvateľmi Drieňovej, spýtal sa, či sa bude 

pokračovať v riešení výjazdu z Bratskej ulice, občania nesúhlasili s navrhnutým riešením, 

či sa bude pokračovať? 

  Mgr. Nadežda Babiaková – áno uvedeným výjazdom z Bratskej ulice sa zaoberá  

Ing. arch. Melicherčík.  

 

 parkovanie, poďakoval MsPo za riešenie situácií, cudzie autá prechádzajú mestom, mala 

by sa zaviesť značka, že by bol zákaz vstupu cudzím EČV (okrem bývajúcich 

a pracujúcich firiem) do centra mesta, dopravná situácia je neúnosná, penzióny dávajú 

hosťom RPK,  

 

 robiť kontrolu dopravy, dodržiavanie dopravného značenia, PK a RPK,  

 Mgr. Nadežda Babiaková – treba to kontrolovať, bude sa to riešiť, ak sú umiestnené DZ 

schválené dopravnou políciou,  

 

 daň za ubytovanie, výber je nízky 

 Ing. Kamila Lievajová – plnenie položky daň za ubytovanie bolo v plnení rozpočtu k  

30. 6. 2018 vo výške 12 584 €, čo bolo vlastne plnenie pred samotnou letnou sezónou.   

K 31. 8. 2018 je plnenie na položke 23 524 €.  

 



Mgr. Ján Kružlic: 

 stojiská na odpad na Drieňovej nie sú dokončené, ani náter lavičiek, 

 Peter Heiler – na uvedené práce je vyčerpaná rozpočtová suma, na ďalšie práce je 

potrebná úprava rozpočtu, na práce sú 3 ľudia. 

 

 nie je odstránená tráva z chodníkov na Drieňovej, 

 Peter Heiler – kúpil sa postrek a prijal sa človek,  

 Ing. Ján Hlinka – všetky chodníky boli vystriekané proti burine pracovníkom TS,m.p. 

v mesiaci 08/2018 

 

 ako a kedy bude pokračovať úprava parku na Drieňovej? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – úprava parku sa doprojektovala, bude tam aj vodný prvok, 

keď bude zverejnená výzva, mesto podá žiadosť.  

 

Ing. Marián Zimmermann: 
 nie sú zverejňované zápasy Futbalového klubu,  

 Ľubomír Barák – zápasy Futbalového klubu budú zverejňované v ŠN a sú zverejňované 

na futbal net.   

 


