
Interpelácie a dopyty z MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 26. 6. 2019 

 

 

JUDr. Dušan Lukačko: 

 na Komisii CR a kultúry s PhDr. Jozefom Labudom preberali otázku, či sa Mesto 

zaoberalo tým, že sa niekto postará o spravovanie náučného chodníka Glanzenberg, 

tabule, jeho údržbu, zo strany SBM sú požiadavky na Mesto, keby sa materiál objavil na 

rokovaní, náučný chodník – Štiavnické Bane menhíry, ľudia nevedia, čo sa ide diať, 

vysvetliť im, že sa Mesto  o to nestará, zakladajú sa tam ohne,   

 Mgr. Nadežda Babiaková – NCH Glanzenberg,  MsÚ bol doručený list 

Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku, vybudovalo sa to, ak sa má o to starať 

Mesto, MsÚ musí zistiť, či by sa nedalo získať ľudí cez ÚPSVaR, ktorí by vykonávali 

údržbu. Z vlastných prostriedkov to nie je reálne, čo sa týka Štiavnických Baní, cieľom 

mesta je urobiť Geopark, vypísalo by sa výberové konanie na dodávateľa, ktorý by 

realizoval služby, z vlastných prostriedkov mesta ani Štiavnických Baní to nie je možné, 

súvisí s tým téma cyklotrás a bežeckých trás.   

 

 spýtal sa poslancov, či je záujem, aby boli viacerí poverení vykonávaním obradov - 

sobášov, aby to nemuselo ísť zakaždým na schválenie do MsZ, dal to na zváženie, stretáva 

sa s takouto požiadavkou od občanov,  

 Ing. Ivana Ondrejmišková – na augustové rokovanie MsZ bude pripravený nový návrh 

na poverenie vykonávaním obradov a sobášov, ktorý bude predtým prerokovaný na 

pracovnom stretnutí s poslancami MsZ.  

 

 Mládežnícka ulica od OO PZ smerom na ihrisko, v zákrute pri internáte treba vykosiť 

burinu a zrovnať to, aby bol dostatočný výhľad na cestu, 

 Ing. Ján Hlinka – bolo zabezpečené Malými obecnými službami v 27. týždni. Práce 

zabezpečil p. Kartík. 

 

 29. 7. 2019 bude Kross triatlon, poprosil o splnomocnenie, aby mohol vo veci za Mesto 

konať.   

 Mgr. Nadežda Babiaková - odpovedala, že splnomocnenie pripraví.  

 JUDr. Emília Jaďuďová – Splnomocnenie si pán JUDr. Dušan Lukačko osobne prevzal 

dňa 02. 07. 2019 na odd. PaSM. 

 

Mgr. Milan Kabina:   

 poďakoval primátorke mesta a stavebnému úradu, Ing. arch. Melicherčíkovi pri riešení 

chodníkov na Drieňovej, prešli to,  

 

 kosenie, ako sa to bude vykonávať, je nespokojnosť, keď to robili TS, bolo to lepšie,  

 Mgr. Nadežda Babiaková – ku koseniu, zabezpečuje sa kosba verejnej zelene, ide 

o kosenie aj cintorínov (mesto ich má 14), finančná čiastka bola minutá, Štefultov má 

problém s kosením, aj Drieňová, keď to robili Technické služby, m. p., bolo to poctivejšie, 

robili to lepšie, teraz sa kosilo už 3x, pršalo, tráva rýchlo rastie, kosci boli v minulosti 

zabezpečení cez ÚPSVaR. Riešením by bolo vybudovať stredisko údržby zelene, ktoré by 

sa permanentne staralo o údržbu zelene, z rozpočtu mesta by sa vyčlenilo viac peňazí, 

rozpočtovým opatrením sa bude upravovať výška sumy na kosenie.  

 

 



 v súvislosti s e-kasou, navrhol preveriť techniku a siete, ako v meste funguje internet.  

 Ing. Jaromír Piliar – na poskytnutie on line napojenia pokladníc podnikateľského 

prostredia na portál finančnej správy nemá samospráva žiaden vplyv.  Dátové služby na 

území mesta poskytujú veľký operátori verejných sietí T-com,, T-mobile, Orange, O2 ako 

aj lokálny operátor. Pokrytie poskytovania dátových služieb na území celého mesta je 

dostatočné. Podnikateľský subjekt si má možnosť vybrať poskytovateľa dátovej služby. 

Určite ale v niektorých prípadoch napojenie na poskytovateľa si bude žiadať lokálne 

dobudovanie prístupu k sieti poskytovateľa. 

 

Ľubomír Barák: 

 v súvislosti so zrušením Mestskej rady navrhol, aby všetci poslanci MsZ boli poverení 

možnosťou sobášiť a vykonávať obrady, poslancov občania oslovujú,  

 Ing. Ivana Ondrejmišková – na augustové rokovanie MsZ bude pripravený nový návrh 

na poverenie vykonávaním obradov a sobášov, ktorý bude predtým prerokovaný na 

pracovnom stretnutí s poslancami MsZ. 

  

 vysprávky v súvislosti s prácami na Dolnej ulici: Robotnícka ulica má havarijné úseky, 

bude sa tam presúvať doprava a bude sa tam parkovať, bude to problém, 

 Ing. Ján Hlinka - vysprávky budú zabezpečené v 30. týždni, t. j. v dobe od 22. 07. 2019 

do 28. 07. 2019 firmou Renovia, s.r.o..  

 

 jama v ceste na Povrazníku v smere od Štefultova (pri Jakubíkovi), z Exnárovej ulice 

odbočka na Hornú Hutu, cesta si vyžaduje vysprávku, voda ju vymýva, 

 Ing. Ján Hlinka - cesta bola vyspravená 02. 07. 2019 firmou Renovia, s.r.o.. 

 

 od ZŠ J. Horáka v smere na Ul. I. Krasku sú pri stĺpe diery,  

 Ing. Ján Hlinka - dňa 02. 07. 2019 boli vysprávky zabezpečené firmou Renovia, s.r.o.. 

 

 pri ČS Slovnaft je skládka ZKO, je to nepekný vstup do mesta,      

 Mgr. Babiaková – Mesto napíše list RB, š. p., pozemok pri Slovnafte je ich, 

 RNDr. Zuzana Šušková - existencia nelegálnej skládky odpadov bude preverená a 

zdokumentovaná. Zároveň bude oznámená na príslušný okresný úrad odbor životného 

prostredia.  

 

 Námestie sv. Trojice -  kvetináče pred Galériou SBM, spýtal sa, či to je manuál na výrobu 

kvetináčov, alebo si to bude robiť každý podľa seba? Drevené brvná okolo trávnika za 

morovým stĺpom sú nepekné, rozpadávajú sa, myslí si, že by mali byť obrubníky 

dláždené, 

 Mgr. Nadežda Babiaková – manuál, ako bude vyzerať pešia zóna a kvetináče, je verejne 

prístupný na MsÚ, prvky pred Galériou SBM v rámci projektu „Mesto kultúry“ robilo 

SBM. 

 

 smeti v historickej časti mesta, kedy bude problém vyriešený,  ďalej pri Medike, sú tam 

kontajnery na separovaný zber, ľudia v lokalite separujú samostatne pri RD, tieto 

kontajnery sa míňajú účinku, je pri nich neporiadok a množstvo odpadu.  

 PhDr. Peter Šemoda – ku kontajnerom pri Medike, ľudia si myslia, že je tam zberný 

dvor, ale uvedené kontajnery sú pre cintoríny. 

 

Štefan Mičura:  

 WC na Vodárenskú zabezpečiť, smeti na jazerách (interpelácia poslankyne Koťovej) 



 Ing. Ján Hlinka – osadenie WC zabezpečia Technické služby, m. p. v 28. týždni, t.j. 

v období od 08.07.2019 – do 14. 07. 2019. 

 

 občania Štefultova žiadajú o stretnutie k majetko-právnemu vysporiadaniu pozemkov 

aspoň jedného cintorína, nie je to pokosené, aby bolo možné budovať chodníky a opraviť 

ploty, hľadať dohodu s vlastníkom 

 JUDr. Emília Jaďuďová - Mesto Banská Štiavnica spravuje 14 cintorínov, z toho sú 4 

cintoríny nefunkčné a 10 funkčných. Interpelácia bola výslovne na cintoríny v časti mesta 

Štefultov. V tejto časti sa nachádzajú tri cintoríny. 

Horný cintorín je vo vlastníctve Rím. kat. cirkvi, farnosť Štefultov 

Stredný cintorín je vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica 

Dolný cintorín     je vo vlastníctve Rím. kat. cirkvi, farnosť  Štefultov 

Treba však povedať, že ani ostatné cintoríny nie sú všetky vo vlastníctve Mesta Banská 

Štiavnica. Stav je nasledovný: 

Panský cintorín za Piarskou  bránou, Lazaret, Pod Novým zámkov, Frauenberg sú vo 

vlastníctve mesta. Ev. a. v. cintorín je vo vlastníctve Ev. a. v. cirkvi. Na Bankách sú dva 

cintoríny. Jeden je vo vlastníctve Ev. a. v. cirkvi a druhý je vo vlastníctve Rím. kat. cirkvi. 

Vzhľadom na takýto stav vlastníckych vzťahov je potrebné určiť priority na vysporiadanie 

cintorínov, tiež zobrať do úvahy ich návštevnosť, počet pamiatkovo chránených hrobov 

a rozhodnúť následne o úpravách cintorínov. Čo sa týka kosenia cintorínov, stav je takýto: 

V tomto kalendárnom roku všetky spravované cintoríny boli pokosené na prelome 

mesiaca máj – jún. Kontrola bola naposledy vykonaná dňa 10. 7. 2019 s tým, že bol 

zistený nasledovný stav: Horný cintorín na Štefultove je pokosený, tráva je nízka, stredný 

cintorín je taktiež pokosený a Dolný cintorín sa v týchto dňoch  druhý krát kosí. Do konca 

vegetačného obdobia sa s kosením bude pokračovať. 

 

 upozornil na dieru v ceste pri Medike,  

 Ing. Ján Hlinka – Cesta bola vyspravená dňa 02. 07. 2019 firmou Renovia, s.r.o.. 

 

 treba pokosiť okolo kultúrneho domu na Štefultove,  

 Ing. Ján Hlinka – Kosenie zabezpečil p. Kartík (Male obecné služby) v 27. týždni, t.j. 

v dobe od 01. 07. 2019 – 07. 07. 2019. 

 

 otázka na Ms. políciu, je platné VZN o znečisťovaní verejného priestranstva, prečo 

nezakročia pri jeho nedodržiavaní (odpad vykladaný vo vreciach v centre mesta)? 

 PhDr. Peter Šemoda – k vykladaniu odpadu, urobili kontrolu a boli uložené pokuty.  

 

Mgr. Peter Ernek: 

 podporil opravu cesty Robotníckej ulice, je za doriešenie súkromného parkoviska 

a dobudovanie chodníka popri SPP,  

 Ing. Ján Hlinka – Oprava cesty bude zabezpečená v 30. týždni, t. j. od 22. 07. 2019 – 28. 

07. 2019 firmou Renovia, s.r.o.. 

 

 k Počúvadlianskemu jazeru, v prípade kúpalísk, tieto majú svoju kapacitu, po jej naplnení 

sa lístky nepredávajú, na jazerách je kapacita neobmedzená, je to preplnené, sú kritické 

dni, čo robiť, kde parkovať autá, navrhol ich smerovať na lúku, limitovať kapacitu, 

k problému navrhol urobiť rokovanie, aj spolu s Mestskou políciou a SVP š.p. 

 Mgr. Nadežda Babiaková – pozemky sú vo vlastníctve SVP, v tomto prípade aj RB, š. 

p., rokovať treba s nimi, v súvislosti s Počúvadlianskym Jazerom sú problémy (kosenie, 

odpad), náklady znáša Mesto a jeho občania, turizmus má svoju daň.   


