
Interpelácie a dopyty poslancov z MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 22. 10. 2018 

 

 

 

Ing. Juraj Čabák: 

 spýtal sa, aké je resumé z Ulice brezovej a Hornej huty, je asfaltovanie plánované ešte 

tento rok? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – ulica Brezová je schválená a vysúťažená, časť bola 

realizovaná, ostatné úseky sú práce naviac vo výške 13 tis. €, ak bude taká vôľa, môže sa 

to realizovať po úprave rozpočtu mesta v roku 2019!     

  

 upriamil pozornosť na mestské toalety a zlepšenie ich stavu, dáva to ako námet na 

zlepšenie, zvážiť napr. iný priestor, napr. v prístavbe objektu A. Kmeťa č. 5.  

 Ing. Zuzana Kladivíková – na objekt A. Kmeťa 5 má mesto spracovanú PD na riešenie 

rekonštrukcie objektu na nájomný bytový dom s 13 bytmi, s možnosťou čerpania dotácie 

z MDV a RR SR do výšky 80 % z oprávnených nákladov, alebo do maximálnej výšky 

56 600 €. Na objekt „Hríb“ pripravíme PD  na rekonštrukciu, ktorá bude spracovaná 

v roku 2019 a bude zahŕňať aj zlepšenie stavu verejných sociálnych zariadení.  

 

 poďakoval občanom za opakovane prejavenú dôveru, aj zamestnancom MsÚ, bývalým aj 

súčasným, končí 28 ročnú poslaneckú činnosť, poďakoval kolegom poslancom za 

spoluprácu, poďakoval rodine, ktorá mu vytvárala vhodné podmienky, aby sa mohol 

venovať poslaneckej činnosti, išlo o službu občanom, novej samospráve poprial, aby mala 

silu prijímať aj ťažké rozhodnutia v prospech obyvateľov.  

 

Helena Koťová: 

 občania žiadajú elektrické osvetlenie pri garážach na Drieňovej a na Bratskej ulici č. 14, 

15, 16,  

 Ing. Ivana Ondrejmišková – k veci už bolo odpovedané, obidve akcie sa musia 

rozpočtovať a keď sa bude vedieť suma, môžu sa zahrnúť do rozpočtu mesta na rok 2019.  

 Ing. Marian Zimmermann – odpovedal, že pri garážach bol reflektor, ktorý osvetľoval 

komunikáciu a garáže, zlikvidovalo sa to, robili sa projekty, riešila sa úspora energie, 

osvietili sa ihriská, svietidlá sa doplňovali, rozpočet nie je ideálny, aby sa projekt úspešne 

zavŕšil. Dávajú sa informácie o úsporách, do budúcna r. 2019 – 2020 sa plánuje osadenie 

stožiarov pre verejné osvetlenie, sledujú sa výzvy a budú sa hľadať finančné zdroje.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – v rozpočte je údržba a rozšírenie verejného osvetlenia, 

potrebujeme vedieť finančnú čiastku.  

 

 odovzdala požiadavky občanov bývajúcich pod Paradajzom (p. Hořínek, p. Potančok, p. 

Uhrovičová a ďalší) v domácnosti im bliká elektrika, keď je vietor, ako im pomôcť? 

 Ing. Marian Zimmermann – uvedený problém sa týka občanov a prevádzkovateľa, ktorý 

vlastní všetky vonkajšie rozvody verejných sietí a je zodpovedný za kvalitu dodávanej 

elektrickej energie. Na pozemkoch vo vlastníctve mesta boli vykonané všetky potrebné 

orezy a opílenia, ktoré zasahovali do verejnej rozvodnej siete. Zo zákona má 

Stredoslovenská distribučná a. s., dovolené vykonať tieto orezy aj na súkromných 

pozemkoch. Blikanie môže byť spôsobené nedostatočným spojom verejnej rozvodnej 

siete s jej uzemnením, čo je ich povinnosťou odstrániť. Mesto požiadalo Stredoslovenskú 

distribučnú a.s. o prešetrenie uvedeného problému na tejto ulici.  

 



 priechod pre chodcov pod Drieňovou nie je svetelne označený,  

 Ing. Ivana Ondrejmišková – Mesto Banská Štiavnica získalo v roku 2018 finančné 

prostriedky na označenie priechodov pre chodcov v celkovom počte 5, tieto zvýraznia 

LED dopravné gombíky. Projekt je zacielený na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky 

v meste, získali sme dotáciu vo výške 24.000 eur z ministerstva vnútra. Projekt podporený 

dotáciou počíta s piatimi priechodmi pre chodcov, a to na miestach s najvyššou 

frekvenciou chodcov. Ide o priechody pre chodcov na uliciach: Dolná, Križovatka a 

Bratská a dva priechody na Ulici L. Svobodu. Sumou 3000 eur bude na projekte 

participovať mesto z vlastného rozpočtu. Momentálne prebieha verejné obstarávanie 

a tieto sa budú realizovať. Čo sa týka priechodu pre chodcov pod Drieňovou, Mesto 

žiadalo SSC, aby poriadne označila uvedený priechod pre chodcov a to namaľovaním 

a dopravnými značkami a zároveň, aby naň takisto nainštalovala led gombíky, SSC dala 

odpoveď v zmysle, že urobia údržbu cesty a uvedený priechod natrú, konštatovali, že  

podľa finančných možností to budú riešiť solárnym osvetlením.  

 

 predaj zmrzliny na Ul. A. Kmeťa pri Starej škole, ľudia stoja na ceste, môže dôjsť k úrazu, 

 Mgr. Nadežda Babiaková – mesto nariadilo odstránenie prekážok v chodníku, ktoré 

neboli povolené.  

 Mgr. Vladimír Kratoš – Mestská polícia na základe podnetu Mestského úradu Banská 

Štiavnica, týkajúceho sa odstránenia predmetov z verejného priestranstva, ktoré 

ohrozovali chodcov v priechode po chodníku pred prevádzkou Moja Marína, na Ulici 

Andreja Kmeťa 9, vykonala kontrolu, pri ktorej bola prevádzkovateľka upozornená na 

odstránenie predmetov z chodníka. Následne bola vykonaná hliadkou MsP ďalšia 

kontrola, ktorou bolo zistené, že predmety z verejného priestranstva boli odstránené, aby 

neohrozovali chodcov ako aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.  

 

 apelovala na kandidátov na post primátora, aby podporovali chránené bývanie a hľadali 

vhodné priestory na takýto spôsob bývania.  

 RNDr. Pavol Bačík – k interpelácii poslankyne Koťovej a k vyjadreniam v Komisii 

bytovej a sociálnej uviedol, že sú choroby duševné a fyzické, ľudia s duševnými 

chorobami majú byty, stupne chorôb sú rôzne, je to problém, takíto ľudia nedokážu byt 

užívať, problém zostáva na Bytovej správe, podporuje návrh poslankyne Koťovej na 

chránené bývanie, najvhodnejší na tento účel sa mu javí objekt Mediky, takéto osoby nie 

sú schopné byt užívať sami. Súd im pridelí opatrovníkov, správca bytu sa to nedozvie, nie 

je platené nájomné a takéto osoby nemôžu podpisovať zmluvy.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – chránené bývanie má iné pravidlá, ak je potreba, treba to 

zabezpečiť a kompaktne riešiť s bývaním ľudí, ktorí potrebujú sociálne bývanie. Je to 

potrebná oblasť.  

 Ľubomír Barák – v Komisii sociálnej a bytovej nebola ani raz prezentovaná takáto 

potreba, podporili by to, mesto dáva byty nadštandardne, komisie sa zúčastňuje aj   

konateľ Bytovej správy, rád to podporí, p. Koťová je predsedkyňou Komisie sociálnej 

a bytovej, ani raz nepredniesla takúto požiadavku,   

 

Ľubomír Barák: 

 bytovka na Zigmund šachte, sú tam zložené niekoho kvetináče, kúrenie je mestské, byty 

sú súkromné, sú tam kvetináče a tieto zavadzajú, treba ich odpratať,  

 

 osadiť v odbočke na Ul. pod Kalváriou a do Ul. 8. mája dopravnú značku tak, aby nebola 

dilema, či spĺňa požadované kritériá, 

 



 v dôsledku zvyšovania sa počtu áut, ktoré prichádzajú do Banskej Štiavnice a na kalváriu, 

navrhol do budúcej sezóny spevniť plochu za štadiónom, definovať ju ako odstavnú, je to 

blízko aj do centra mesta,  

 

 dopravné riešenie pred bývalým nábytkom, odstavná plocha v jeho vlastníctve nie je 

sfunkčnená, autá stoja pred Orangom, nie sú stanovené pravidlá, bolo by dobre to vyriešiť 

a pripraviť nákres, 

 

 občania z Kysihýbeľskej a Ovocnej ulice žiadali pred 3 rokmi vodovod, voda zo studní 

v dôsledku sucha a novej výstavby zmizla, 10 domov zostáva bez vody, vodovodná 

prípojka končí pri dome smerom na smetisko, 

 Mgr. Babiaková - voda na Kysihýbeľskej a Ovocnej ulici, mesto vodovod nebuduje, ale 

má návrh riešenia, rokovalo so StVS, a. s., ktorá je oprávnená na budovanie vodovodnej 

siete, je záujmom mesta problém so zásobovaním vodou doriešiť.  

 

 priestor na Drieňovej, návrh riešenia vnútrobloku, ako to pokračuje? 

 Mgr. Babiaková – návrh realizácie je nakreslený, treba to prebrať s občanmi,  

 bol na zasadnutí Rady školy MŠ Bratská, je tam havarijný stav elektriky, riaditeľka to 

nahlásila, mala by sa dokončiť umyváreň v hodnote 6 tis. € a čaká sa na stavebné 

kapacity. 

 Mgr. Babiaková – robí sa verejné obstarávanie, mesto finančné prostriedky poskytlo,  

na opravu elektriky je vystavená objednávka.             

 

Mgr. Ján Kružlic: 

 autobusová zastávka pri stavbe školy Guliver bola demontovaná, spýtal sa, či bude 

umiestnená naspäť?  

 Mgr. Nadežda Babiaková – prebiehajú práce na stavbe, robia sa chodníky, zastávka bude 

osadená naspäť. 

 

 pri ZŠ J. Kollára si svojpomocne budujú doskočisko do diaľky, poďakoval za nezištnú 

pomoc: Rišovi Tóthovi za výkopové práce, p. Hrubšovi za rezivo a Ing. J. Čamajovi za 

piesok, 

 

 poďakoval zamestnancom MsÚ a kolegom, v tomto volebnom období je 1. krát 

poslancom, všetkým poprial veľa šťastia.  

 

JUDr. Dušan Lukačko: 

 apeloval, aby sa v mestskej časti Banky neprestalo pokračovať v tom, čo sa začalo, 

spravila sa časť cesty, budúci rok by sa mal spravil ďalší úsek, vodovod je potrebný, treba 

vrátiť cisternu,  

 Mgr. Nadežda Babiaková – cesta sa musí urobiť nástrekovým asfaltom, 

 

 žiadal zabezpečiť vypílenie stromov v smere z Ul. I. Krasku na Križovatku pri dome p. 

Kottilu.  

 RNDr. Zuzana Šušková – z dôvodu, že opílenie uvedených problematických drevín sa 

ukázalo ako nepostačujúce, bude, čo možno v najkratšej dobe, zabezpečené stretnutie s 

vlastníkmi pozemku, aby sa prejednala možnosť radikálnejšej úpravy, tak aby bola 

zabezpečená prehľadnosť križovatky.  

 

 



Mgr. Mikuláš Pál: 

 interpelácia od občana, ktorý žiada vypíliť kry a stromy okolo Nového zámku, aby bol 

výhľad na mesto, je to zarastené,  

 Mgr. Nadežda Babiaková – k tomuto musí dať súhlas vlastník pozemku, mesto to už 

vypiľovalo pred pár rokmi, vecou sa bude zaoberať kompetentný pracovník MsÚ. 

 RNDr. Zuzana Šušková – vlastník najviac problematických pozemkov žije dlhodobo 

mimo SR, podal aj žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, Mesto zabezpečilo 

stanovisko KPÚ, ale vlastník sa nedostavil ani na obhliadku, ani nesplnomocnil žiadnu 

osobu na konanie vo veci, z tohto dôvodu muselo byť konanie zastavené. V súčasnosti sa  

podarilo nadviazať s ním e-mailovú komunikáciu  a budeme sa snažiť nájsť vhodné 

riešenie na zrealizovanie uvedeného výrubu, resp. opílenia drevín. Avšak aj keď bude 

vydané rozhodnutie na výrub drevín, ešte stále to nemusí znamenať, že vlastník pozemku 

túto skutočnosť aj zrealizuje. Mnohokrát sa nám stáva, že rozhodnutie je vlastníkovi 

vydané, ale nakoniec sa výrub neuskutoční, či už z časových dôvodov, alebo najčastejšie 

z dôvodov veľkej finančnej náročnosti.  

 

 na Ul. SNP sa urobil nový asfaltový povrch, je väčší pohyb áut, tieto chodia rýchlo, je 

problém pri cúvaní z dvorov, je požiadavka na osadenie DZ na zníženie rýchlosti, alebo 

retardérov,  

 

 značenie parkovania pod kalváriou, aj pod Hájikom, niečo treba robiť, aby sa neparkovalo 

tam, kde sa nemá.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – Hájik je v riešení, je spracovaný návrh, urobila by sa tam 

dočasná odstavná plocha, 

 parkovanie pod kalváriou nie je povolené, posúdilo sa to aj z dopravného hľadiska, ľudia 

chcú robiť petíciu, treba hľadať spôsob ako veci zlepšiť, značiek v meste je dosť, parkujú 

tam autobusy, autá smerujúce ku kalvárii treba zachytiť na Hájiku za zastávkou, návrh je 

pripravený, treba ho prekonzultovať s obyvateľmi, tak isto aj návrh riešenia vnútrobloku 

na Drieňovej. 

 

Ing. Ján Čamaj: 

 ulica ku plavárni je frekventovaná, zákruta pri p. Totkovičovi, navrhol tam osadiť 

dopravné zrkadlo, úsek je nebezpečný a živý plot bráni vo výhľade, 

 Mgr. Nadežda Babiaková – k tomu je potrebné stanovisko dopravnej polície, osadiť 

zrkadlo je možné.      

 Ing. Ján Hlinka – Technické služby, m. p. zabezpečia osadenie zrkadla v súlade 

s rozhodnutím dopravného inšpektorátu.  


