
Interpelácie a dopyty poslancov z MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 06. 02. 2019 

 

 

 

Poslanci MsZ: 

 

Ľubomír Barák: 

 spýtal sa, čo sa aktuálne chystá na Šobove, cca pred pol rokom navrhol urobiť plot popri 

ceste,  

 RNDr. Zuzana Šušková – v lokalite Šobov sa plánuje v rámci projektu Zelené obce 

výsadba zelene. V roku 2018 sa v lokalite Šobov postavilo jedno murované 

stojisko/odpady, nainštalovala sa jedna kamera, ktorá monitoruje stojisko, odstránila sa 

nelegálna skládka odpadov a následne prebehla sanácia vyčisteného územia - v rámci 

projektu „Nové stojiská v lokalite Šobov pre zdravší život rómskych komunít“, 

financovaný z prostriedkov EÚ a rozpočtu mesta. Okrem toho funguje na Šobove 

komunitné centrum, ktorého 3 zamestnanci sú financovaní z projektu, termín trvania 

projektu je 06/2019. V spolupráci s Komunitným centrom sa uskutočnili 2 informačné 

semináre „Ako správne separovať“. S výstavbou  plotu v súčasnosti neuvažujeme, 

nakoľko na uvedené nemáme v súčasnej dobe finančné prostriedky v rozpočte mesta. 

Zároveň by bolo potrebné vypracovať nejakú PD k výstavbe plotu a určiť, o aký plot by 

išlo? Pletivo, zeleň, tvárnice alebo aký? V prípade, že by bola nejaká výzva v rámci 

projektov, bolo by možné toto riešiť.  

 

 požiadal o pomoc Mgr. Mikuláša Pála, poslanca VÚC o lepšie dopravné značenie cesty, 

aby sa nestalo nešťastie, 

 

 z Komisie športu – ihrisko na Štefultove funguje v režime, je zmluva so združením, spýtal 

sa, kto je správca ihriska a kultúrneho domu? odpoveď žiada písomne,  

 Ing. Rastislav Marko – areál je na základe zmluvy č. 462/2018 daný do výpožičky ŠK 

Štefultov. Kultúrny dom je nevyužívaný a v havarijom stave, na jeho rekonštrukciu bola 

v roku 2018 spracovaná projektová dokumentácia. 

 

 sú vydávané parkovacie karty, poprosil ubytovacie zariadenia, ktoré ponúkajú ubytovanie 

a parkovanie na bookingu, aby to aj deklarovali, ľuďom nedajú správne informácie, kde 

môžu parkovať,  zatarasí sa mesto autami, je za to, aby sa penzióny opravili, ale nech 

vytvoria aj parkovacie miesta. Navrhol spolu s daňovým výmerom rozposlať leták 

s informáciami o parkovaní.  Systém je daný, ale nerešpektovaný.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – pri rekonštruovaní objektu, v stavebnom konaní pri vydaní 

stavebného povolenia by mal stavebník deklarovať, kde bude mať parkovacie miesta.  

 

Helena Koťová: 

 viackrát požiadala prednostku MsÚ o pomoc pri riešení priechodu pre chodcov pod 

Drieňovou, žiada tam častejšie kontroly a dopravné svetelné značenie,  

Ing. Ivana Ondrejmišková  - v uvedenom prípade ide  o cestu I. triedy v správe 

Slovenskej správy ciest, preto Mesto Banská Štiavnica nemôže akýmkoľvek spôsobom 

zasahovať do dopravného značenia, môže len požadovať zlepšenie dopravných 

podmienok u kompetentných orgánov. Od roku 2015 žiadame 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  a namontovanie 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. Na 

základe vyššie uvedeného bolo prisľúbené už v roku 2016, že bude zabezpečená realizácia 

trvalých reflexných gombíkov na priechodoch pre chodcov, vodorovné dopravné 

značenie, vrátane plošného značenia pre chodcov V6a, príp. V16. Zároveň sme boli 

oboznámení, že Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, poverená správou 

ciest I. triedy v Banskobystrickom kraji, má obmedzené možnosti na osvetlenie 

priechodov pre chodcov a keďže nevlastní, ani nespravuje verejné osvetlenie vedľa ciest, 

je nereálne vzhľadom na podmienky pripojenia k distribučnej sieti elektrickej energie 

zriadiť nové napájacie miesta na odber elektrickej energie pri  priechodov pre chodcov. 

Tento rok sme v mesiaci február opätovne listom požiadali Slovenskú správu ciest 

o realizáciu našej požiadavky. Zároveň sme si vyžiadali predbežnú cenovú ponuku 

realizácie osvetlenia uvedeného priechodu pre chodcov, ktorá je vo výške 8 519,- €/1 

priechod.  

 
 V rámci zvýšenia bezpečnosti občanov nášho mesta podalo Mesto Banská Štiavnica v roku 2018  

žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR, zameranú na 

podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky. Schválená suma 24 000 €, 

cena na základe VO: 23 757,36 € , termín realizácie: marec 2019. Ide o nasledovné 

priechody pre chodcov: 

 Ulica dolná: priechod bude označený LED solárnymi gombíkmi v počte 3 ks po oboch 

stranách v smere jazdy (spolu 6 ks), s detekciou chodca, napájanie na verejné osvetlenie, 

priechod – pri kostolíku  

 Ulica križovatka: priechod bude označený LED solárnymi gombíkmi v počte 3 ks po 

oboch stranách v smere jazdy (spolu 6 ks), s detekciou chodca, napájanie na verejné 

osvetlenie, priechod – pri autobusovej zastávke 

 Ulica L. Svobodu: priechody budú označené LED solárnymi gombíkmi v počte 3 ks po 

oboch stranách v smere jazdy (spolu 6 ks), s detekciou chodca, napájanie na verejné 

osvetlenie a fotovoltaický panel, priechod – pri základnej škole, priechod – pri TESCU  

 Ulica bratská: priechod bude označený LED solárnymi gombíkmi v počte 3 ks po oboch 

stranách v smere jazdy (spolu 6 ks), s detekciou chodca, napájanie na fotovoltaický panel, 

priechod – pri nemocnici.  

      Spolu bude osadených 30 LED solárnych gombíkov s detekciou chodca. 

 

 divoký chodník na Kolpašskej ulici, chýba tam zábradlie, resp. občanom napísať, aby 

tadiaľ nechodili,  

Ing. Ivana Ondrejmišková – uvedený „divoký chodník“ nebol majetkom mesta a nebol 

majetkovo právne usporiadaný. Do roku 2018 bol uvedený pozemok  vo vlastníctve SPF 

(cca.10 m2) a Rudných baní, š. p. (147 m2). Na základe žiadosti Mesta Banská Štiavnica 

bol v septembri roku 2018  Delimitačným protokolom pozemok vo vlastníctve Rudných 

baní, š.p. prevedený do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica. To znamená, že v súčasnosti 

je pozemok, na ktorom sa uvedený „divoký chodník“ nachádza, okrem 10 m2 SPF vo 

vlastníctve Mesta Banská Štiavnica. 

 Ing. Zuzana Kladivíková, ved. odd. výstavby ÚP a ŽP – po uvedenom majetkovo 

právnom usporiadaní, pripravíme návrh na možné technické riešenie uvedeného chodníka 

a zároveň zistíme predpokladanú hodnotu zákazky. Následne po týchto informáciách bude 

možné zapracovať návrh na realizáciu do rozpočtu mesta.  V roku 2017 mesto investovalo 

z rozpočtu 60 417,32 € do výstavby chodníka na Kolpašskej ulici pre zabezpečenie 

bezpečného prístupu chodcov k stredným školám.  



 požadovala osvetlenie garáží na Drieňovej, investíciu navrhla zaradiť do rozpočtu mesta, 

 Ing. Marian Zimmermann - osvetlenie pri garážach ( vypracovanie PD a cenový návrh ) 

navrhneme do rozpočtu mesta pri druhej úprave rozpočtu v roku 2019. 

 

 oslovili ju rodiny so zdravotným postihnutím jej člena, potrebujú usmerniť a pomôcť, 

nevedia, kde sa majú obrátiť (ohľadne ZŠ, MŠ, kompenzačných pomôcok)? 

 Ing. Jaromír Piliar - na základe znenia uvedeného dopytu pravdepodobne ide 

o poskytnutie sociálneho poradenstva. Toto sa realizuje v dvoch úrovniach - základnom 

a špecializovanom sociálnom poradenstve. 

Mesto Banská Štiavnica poskytuje základné sociálne poradenstvo zamestnancami, ktorí 

vykonávajú sociálnu prácu MsÚ. Pracovisko sociálnych služieb sa nachádza v Klientskom 

centre pre občana na Námestí sv. Trojice č. 3. Pre ľudí so zdravotným postihnutím je 

potrebné poskytnutie špecializovaného sociálneho poradenstva, nakoľko je potrebné 

zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problému a poskytnutie konkrétnej odbornej 

pomoci. 

Špecializované poradenstvo poskytujú centrá sociálneho poradenstva, združenie na pomoc 

ľuďom s mentálnym postihnutím, s celoslovenskou pôsobnosťou, prípadne slovenský 

zväz telesne postihnutých. (bezplatne) 

Do dnešného dňa neevidujeme v Klientskom centre na úseku sociálnych vecí požiadavku 

na toto poradenstvo, ale keby občan so zdravotným postihnutím, alebo rodičia dieťaťa 

prišli do Klientskeho centra, bolo by im odporučené vyššie uvedené poradenstvo, 

s poskytnutím kontaktov na konkrétne centrá sociálnej pomoci, združenie na pomoc 

ľuďom s mentálnym postihnutím, ako aj iné inštitúcie, poskytujúce poradenstvo a služby 

pre klientov so zdravotným postihnutím. 

 

 plaváreň – nie je vstup pre seniorov a ZŤP, chýba bezbariérový vstup, sú tam dráhy, malo 

by to slúžiť pre širšiu verejnosť.  

 RNDr. Pavel Bačík - Bytová správa s.r.o. zabezpečila sponzorsky zhotovenie 

doplnkového schodiska na vstup do bazénu pre menej mobilných návštevníkov. 

V súčasnosti nie je možné zabezpečiť bezbariérový vstup na plavecký bazén bez 

radikálnej rekonštrukcie budovy. Bazén sa nachádza na prvom poschodí budovy bez 

výťahu. Hlavné prístupové schodisko je úzke na  zriadenie bezbariérového prístupu.  

Problém dráh by malo riešiť rokovanie príslušných komisií mestského zastupiteľstva.  

Prístup do vírivej vane na prízemí je zabezpečený širokým schodiskom so zábradlím. 

 

Štefan Mičura:  

 upozornil na stojiská na odpad, ktoré špatia mesto: kontajnery na Štefultove pri cintoríne, 

keď nemrzne, je tam blato, na Budovateľskej ulici, križovatke ulíc Pletiarska – Úvozná, je 

tam zhorený kontajner, 

 Mgr. Nadežda Babiaková – je to zdokumentované aj kamerovým systémom, vie o tom. 

 Peter Heiler - uvedené nespevnené plochy pri miestnych komunikáciách, kde sú 

umiestnené nádoby na odpad, budú dočasne vysypané štrkodrvou, resp. brúseným 

asfaltom. Budovateľská ulica už je. Cintorín pri Medike sa urobí, keď trochu vyschne 

podklad.   Pri cintoríne – Zvonový vŕšok zhoreli tri plastové nádoby na odpad. Boli 

odvezené a miesto vyčistené. Ako náhrada sa tam dočasne umiestnil kovový repasovaný 

kontajner. 

 Mgr. Vladimír Kratoš – dňa 15. 1. 2019 v čase o 20.42 hod. nahlásil operačný dôstojník 

HAZZ na MsP Banská Štiavnica, že na Zvonovom vŕšku v Banskej Štiavnici došlo 

k zhoreniu troch zberných nádob na odpad. Následným prešetrením MsPo zistila, že dňa 

15. 1. 2019 v čase o 17.25 hod. neznáma osoba vysypala do plastovej nádoby dve vedrá 



neznámej zmesi, z ktorej sa pravdepodobne vznietila plastová nádoba, od ktorej sa 

následne vznietili ďalšie dve plastové nádoby. Keďže na zhorených a poškodených 

nádobách vznikla škoda 760 €, prípad bol v zmysle vecnej príslušnosti odstúpený na 

Obvodné oddelenie PZ Banská Štiavnica. Priestor pred vchodom do cintorína pri medike 

je monitorovaný jednou bezpečnostnou kamerou. Zistené nedostatky sú evidované 

a následne riešené, čo je uvedené v protokole udalostí. 

 

 na Ulici obrancov mieru smerom k hornému mlynu vyteká na viacerých miestach pitná 

voda, ľudia ju odoberajú, spýtal sa, kedy tu bol vykonaný rozbor pitnej vody? zistí na 

koho pozemkoch sú pramene,  

 RNDr. Zuzana Šušková, odd. výstavby, ÚP a ŽP/RR – bude uskutočnené preverenie na 

mieste v 11. týždni za účasti StVPS, Okresného úradu odboru ŽP a Mesta. Uvedený 

vodný zdroj nie je majetkom mesta a rozbory pitnej vody z tohto zdroja Mesto 

nezabezpečuje. Na Štefultove je vybudovaný vodovod a je potrebné, aby sa naň občania 

napojili a z neho čerpali pitnú vodu.  

 

 nelegálna skládka na p. č. 834/1 – Nový Štefultov, 2x volal MsPo, žiada vysvetlenie od 

TS, m. p. – na nelegálnu skládku bol vyvezený odpad, bol tam občan, zamestnanci TS, m. 

p. prisľúbili, že to bude odvezené, ale je záznam, že stavebný odpad za tmy rozhrabali. 

Výjazdov bolo viac, pán Gregáň vyvážal cez mrežu pri p. Povinskom, mrežu prehol, 

spýtal sa, či stavebný úrad vo veci koná? 

 Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta – ak je to nelegálna skládka, stavebníkovi 

sa určí, kde má odpad odovzdať. Na Mestskom úrade to rieši RNDr. Šušková, treba si 

vypýtať stanovisko od Okresného úradu, odboru ŽP.  

 Mgr. Vladimír Kratoš, náčelník MsP – na základe oznámenia hliadka MsPo vykonala 

preverenie daného skutku, vec bola zadokumentovaná a spisový materiál bol odstúpený na 

odd. výstavby, ÚP a ŽP. 

 RNDr. Zuzana Šušková, odd. výstavby, ÚP a ŽP – spis bol doplnený o spisový materiál 

z  MsPo a následne odstúpený na Okresný úrad Banská Štiavnica, odd. starostlivosti o ŽP. 

O postupe a výsledkoch nás budú informovať. 

 

 k TS, m. p., noví poslanci nemajú informácie o vozovom parku, ako podnik funguje, 

vyhovárajú sa, že zimnú údržbu nemôžu spraviť tak, ako by mali, pretože súhlas musí byť 

vydaný od primátorky? 

 Peter Heiler, riaditeľ TS, m. p. - zimná údržba je realizovaná podľa schváleného 

Operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií. V časti Krízový plán dáva 

súhlas na tento režim pani primátorka. 

 

 požiadal, aby sa uskutočnil poslanecký prieskum TS, m. p., 

 Peter Heiler, riaditeľ TS, m. p. - poslanecký prieskum bol urobený 19. 02. 2019. 

 

 spýtal sa, prečo Komisia sociálna, bytová a zdravotníctva mala rozdeliť časť peňazí aj na 

subjekt v Banskom Studenci? 

 Ing. Kamila Lievajová, ved. odd. ekonomického -  v zmysle § 7  ods.  5. VZN č. 2/2018 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Mestský úrad, ekonomické oddelenie posúdi 

splnenie formálnych náležitostí žiadosti o poskytnutie dotácie. Po odstránení formálnych 

nedostatkov sa žiadosť posunie na rokovanie príslušnej komisie MsZ, ktorá pripraví návrh 

na poskytnutie dotácie.  V zmysle  § 3 ods. 4 uvedeného VZN, za podmienok stanovených 

týmto VZN môže mesto poskytnúť dotácie z rozpočtu mesta právnickým osobám 

a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré: 



a) majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo 

b) pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo 

c) poskytujú služby obyvateľom mesta – subjekt v Banskom Studenci poskytuje služby 

aj pre obyvateľov nášho mesta 

 

Mgr. Ján Kružlic:  

 Technické služby mohli zimnú údržbu lepšie zvládnuť, napr. na Drieňovej bol doobeda 

odmäk, večer to zamrzlo, štrkodrva sa dostala do ľadu a posyp stratil účinok. Riešil to 

telefonicky, dispečerka nedvíhala telefón. 

 Peter Heiler, riaditeľ TS, m. p. - podľa mojich informácii nebolo volané na dispečersky 

telefón, ale na číslo miestnych komunikácií. Následne volal mne a ja som to riešil. Tiež 

treba uviesť, že ručný posyp (o čo v tomto prípade išlo), nemá služby 24 hodín denne. Do 

budúcna je potrebné to riešiť v novom Operačnom pláne nariadením pohotovostných 

služieb, podobne ako pri mechanizovaných službách. 

 

 teší sa, že Banská Štiavnica získala titul Mesto kultúry, nemohol sa zúčastniť otvorenia, 

bolo to zverejnené, nemá výhrady k scenáru, bol interpelovaný z okolia, prečo na 

otvorenie Rodinného striebra nebol prizvaný spevokol Štiavničan, ktorý 47 rokov pôsobí 

v meste, je to jedinečné teleso na Slovensku, udržujúce a rozširuje banícke tradície. 

Projekt prebieha celý rok, dúfa že budú môcť na ňom participovať.  

 Ing. Rastislav Marko, ved. odd. KŠaMK  - odpoveď nižšie. 

 

Mgr. Mikuláš Pál: 

 k zimnej údržbe, vďaka novému autu sú cesty lepšie, výkon zamestnancov TS, m. p. je 

biedny, úzke časti mesta treba ručne prehádzať, zabudne sa na to,  

 spýtal sa, či existuje plán mediálnej komunikácie s občanmi? 

 Ing. Rastislav Marko – plán mediálnej komunikácie nie je vypracovaný.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – k zimnej údržbe, sú mestá, ktoré dali tabule, že chodníky nie 

sú čistené, v Banskej Bystrici pomáhali väzni, v súčasnosti je nedostatok ľudí pre výkon 

práce aj z ÚPSVaR, pri tvorbe rozpočtu sa budú zaoberať kúpou menšieho vozidla - 

mechanizmu, ktoré má radlicu, aby aj užšie ulice bolo možné čistiť technikou.  

 

RNDr. Pavel Bačík: 

 pripojil sa k poslancovi Kružlicovi, aj jeho sa pýtali na Spevokol Štiavničan, 

 Ing. Rastislav Marko – odpoveď nižšie. 

 

 k požiadavke poslankyne Koťovej, chodník pod Drieňovou tiež podporoval, nedotiahlo sa 

to do úspešného konca,  

 Ing. Zuzana Kladivíková, ved. odd. výstavby ÚP a ŽP - po zapracovaní do rozpočtu 

mesta môže odd. výstavby, ÚP a ŽP obstarať PD na vybudovanie nového chodníka, ako 

prepoj ulíc Fándlyho a Kolpašskej. 

 

 k situácii na plavárni, zo stropu padla omietka, presadila sa sieťka, keby nebola sieť, došlo 

by k úrazu, plnila účel, ale je podmienená statikou do konca 6/2019, je projekt na zníženie 

stropu a vzduchotechniku.  Pri úprave rozpočtu, ak sa peniaze nenájdu, nebude riskovať a 

v septembri sa plaváreň neotvorí. V roku 1990 bolo zadanie, čo treba v plavárni urobiť, 

nestalo sa dokopy nič, bola požiadavka na zníženie hĺbky bazéna, ak plaváreň chceme 

modernizovať, treba investovať, rekonštrukcia v roku 2009 nesplnila účel, s návrhom 

riešenia bol aj v komisii výstavby. 10 rokov fungujú s tým istým príspevkom, treba to dať 

do poriadku, investovať, aby to vyhovovalo a dalo sa to prevádzkovať.  



 Ing. Zuzana Kladivíková, ved. odd. výstavby, ÚP a ŽP – na rekonštrukciu stropu na 

plavárni  sme vypísali verejné obstarávanie, v rámci verejného obstarávania stavebných 

prác prišla jedna cenová ponuka na sumu 224 062,20 € s DPH, 186 718,50 € bez DPH 

a v zmysle zákona o verejnom obstaraní musíme zrealizovať ďalšie kolo verejného 

obstarania cez vestník na podlimitnú zákazku. Zároveň na uvedenú stavbu vybavujeme 

stavebné povolenie.  

 

JUDr. Dušan Lukačko: 

 natretie stojísk na odpad treba preveriť,  

 Ing. Ján Hlinka – Náter a údržba stojísk budú zabezpečené v roku 2019, kde v rozpočte 

mesta Banská Štiavnica je na údržbu stojísk vyčlenených 3 000,- €. 

 Peter Heiler, riaditeľ TS, m. p. - schválená položka v mestskom rozpočte na rok 2018 na 

údržbu a teda aj nátery stojísk, bola vyčerpaná a bolo ošetrené náterom  cca. 50% stojísk. 

Schválený rozpočet na rok 2019  umožňuje pokračovať v údržbe.   

 

 na Ul. SNP popri M. Šimekovi treba natrieť stožiare na 3 lampy,  

 Peter Heiler, riaditeľ TS, m. p. - v jarnom období sa bude pokračovať v údržbe 

stožiarov verejného osvetlenia. 

 

 navrhol prehodnotiť čas konania rokovaní MsZ, dať ich skôr, napr. od 10.00 hod. 

 Mgr. Nadežda Babiaková – uvedenú pripomienku akceptujem, rokovania Mestského 

zastupiteľstva budem zvolávať v čase o 10.00 hod. S tým, že samozrejme bude zachovaný 

čas a priestor pre verejnosť od 15.00 hod.  

 

 spýtal sa na opravu fasád budov - Rubigall, pred radnicou sú prepadnuté kocky, lešenie na 

budove?  

 Mgr. Nadežda Babiaková – robia sa trámy na radnici, preto je tam aj lešenie, pripravuje 

sa projekt na 1/6, je možnosť získania finančných prostriedkov na rekonštrukciu radnice 

a kaplnky, 

 

 keď TS, m. p., zimnú údržbu nezvládajú, treba to zadať externe, víta poslanecký 

prieskum,  

 Peter Heiler, TS, m. p. - bolo by vhodné pomenovať chyby aj konkrétne, aby sa dali 

odstrániť. Všetky požiadavky nahlásené na TS, m. p. boli podľa možností vybavené aj 

s nasadením kooperujúcich firiem. Externé firmy sú zapojené do zimnej údržby v zmysle 

schváleného OPZÚ MK. Ani jedna nemá posýpacie zariadenie, takže nie je schopná 

urobiť komplexnú údržbu.  

 

 vystúpenie na otvorení Mesto kultúry, je mu ľúto, že Banskú Štiavnicu a banícku skupinu 

zastupuje jedna rodina Sombathyovcov, je tu história, z ktorej všetci žijeme, mohol byť 

prizvaný Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, rád by to mal v komisii kultúry, 

 Ing. Rastislav Marko – režisérka programu robila scenár, pracuje v skupine, ktorá bola 

schválená, nevystupovala ani Sitňanka, nevystupovali všetci, program bude aj počas roka, 

počíta sa so spevokolom, bola banícka tematika, banícka klopačka, boli prezentované 

školy, ktoré vychádzajú z baníckeho odkazu, závod Pleta, ktorý zamestnával ženy 

baníkov.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – projekty posudzuje projektová rada v Bratislave, musia tam 

byť nové prvky. Je za to, aby tam boli aj tradície.   

 

 



Ing. Ján Čamaj:  

 spýtal sa, v akom stave je PD na plaváreň, počíta sa, že v letnej odstávke sa veci urobia? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – PD je spracovaná, realizácia je vecou rozpočtu. Bezpečnosť 

na plavárni je prvoradá.   

 Ing. Zuzana Kladivíková, ved. odd. výstavby, ÚP a ŽP – na rekonštrukciu stropu na 

plavárni  sme vypísali verejné obstarávanie v rámci verejného obstarávania stavebných 

prác, prišla jedna cenová ponuka na sumu 224 062,20 € s DPH, 186 718,50 € bez DPH 

a v zmysle zákona o verejnom obstaraní musíme zrealizovať ďalšie kolo verejného 

obstarania cez vestník na podlimitnú zákazku. Zároveň na uvedenú stavbu vybavujeme 

stavebné povolenie.  

 


