
Interpelácie a dopyty poslancov MsZ v Banskej Štiavnici,  

konaného dňa 26. augusta 2019 

 

 

Poslanci MsZ: 

 

Ľubomír Barák: 

 k parkovaniu na Námestí sv. Trojice uviedol, že červenú parkovaciu kartu je možné 

zakúpiť si po predložení dokladu o vlastníctve alebo o držiteľovi motorového vozidla, 

osvedčenia o evidencii vozidla, dokladu totožnosti občana.  To znamená, ak niekto 

parkuje na kartu a je to návštevník ubytovacieho zariadenia, nebola vydaná na jeho meno 

a parkuje tam načierno. Požiadal MsPo, aby sa to kontrolovalo podľa VZN aj v ďalších 

uliciach mesta, 

 PhDr. Peter Šemoda – Mestská polícia pravidelne kontroluje parkovanie na Námestí sv. 

Trojice ako aj v iných uliciach mesta a zistené priestupky rieši v zmysle priestupkového 

zákona.     

 

 žiadal po Salamandri vyčísliť, koľko stojí parkovacia služba a či autá platia, resp. koľko 

áut sa umiestňuje bezplatne?  

 Peter Heiler - Osobné náklady na parkovaciu službu v roku 2019 sú plánované v sume 

47 000,- €.  Dopravné značenie  a údržba 15 000,- €. Tržby vyzbierané parkovacou 

službou k 10. 09. 2019 34 734,- € a komisionári predali parkovacie lístky v hodnote 

3 353,- €. To je spolu 38 087,- €. Tržby cez mobilné prostriedky nie sú na účet 

technických služieb.  

  aký bude režim parkovania na Dolnej ulici? 

 Ing. Marian Zimmermann – tento režim musí byť momentálne v súlade s platným VZN, 

konkrétne podmienky budú včas zverejnené po kolaudácii stavby. 

 

JUDr. Dušan Lukačko: 

 bol prísľub na opravu cesty na Bankách, bude sa to asfaltovať? 

 Ing. Hlinka – v roku 2019 sa nebude realizovať oprava cesty na Bankách, uvedená 

požiadavka bude zahrnutá do rozpočtu na rok 2020.  

 

 k Mestským lesom, je rád že sa dohodli so Bzenicou, zastupuje aj obec Vyhne, uzavrie sa 

zmluva,(120 €/mesiac) je to schválené,  

 

 myslí si, že ľudí na TS, m. p. treba posilniť, aby sa peniaze našli na ich zaplatenie aj 

v sobotu a nedeľu, tiež ak je problém pri kultúrnych podujatiach, treba zabezpečiť 

poriadok.  

 Peter Heiler – personálne veci rieši vedúci strediska pán JUDr. G. Volf. Hľadá vhodných 

pracovníkov a robí rozpis služieb podľa aktuálnej potreby. 

 

Helena Koťová:   

 dokedy je možné podať návrhy do rozpočtu mesta? 

 Ing. Kamila Lievajová – v zmysle listu, ktorý bol doručený všetkým poslancom MsZ je 

termín na predkladanie návrhov do rozpočtu mesta do 30.09.2019. Návrh je možné 

podávať písomne do podateľne Mestského úradu, resp. e-mailom na adresu: 

kamila.lievajova@banskastiavnica.sk . 
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 vláda prenáša poskytovanie sociálnej služby aj na neverejných poskytovateľov, 

rozhodnutie vydáva mesto, keby mesto na 20 mesiacov dalo 3 opatrovateľky, vedeli by 

ich zaplatiť a ušetriť mestu peniaze, nemajú koho platiť, dostávajú  1,5 €/hod. od 06.00 – 

18.00 hod., keby bola lepšia spolupráca s mestom. 

 Ing. Jaromír Piliar - rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu pre občanov s trvalým 

pobytom v meste Banská Štiavnica vydáva mesto Banská Štiavnica. Po vydaní 

rozhodnutia o odkázanosti sú občania informovaní o poskytovateľoch opatrovateľskej 

služby v meste Banská Štiavnica, ktorými sú mesto Banská Štiavnica (verejný 

poskytovateľ) OZ Margarétka (neverejný poskytovateľ. Občan odkázaný na sociálnu 

službu si poskytovateľa sociálnej služby vyberá na základe vlastného uváženia  podľa 

svojich možností a požiadaviek, nie je pravidlom že sme automaticky poskytovatelia 

uvedenej sociálnej služby. Poskytovanie služby v súčasnosti zabezpečujeme do výšky 

našich rozpočtovaných možností 28 opatrovateľkami s rôznym rozsahom hodín na 

základe potrieb pre 46 opatrovaných klientov. Opatrovatelia sú zamestnancami mesta 

Banská Štiavnica na čas zmluvného zabezpečovania poskytovania opatrovateľskej služby.  

Máme vedomosť, že klient pri výbere poskytovateľa okrem rozsahu – počet hodín, druh a 

rozsah úkonov, berie v úvahu aj výšku poplatku za poskytovanie sociálnej služby, čo je 

prirodzené, nakoľko ide o občanov s nízkym príjmom (starobný dôchodca). 

Poplatok za poskytovanie opatrovateľskej služby mestom Banská Štiavnica je v zmysle 

VZN č. 7/2016 o sociálnych službách 1,00 € za poskytovanú hodinu, v čase od 07:00 do 

15:00. V rámci projektu je v OZ Margarétka poplatok 1,50 € za poskytovanú hodinu. Pri 

poskytovaní opatrovateľskej služby na plný pracovný úväzok mestom Banská Štiavnica 

predstavuje poplatok za službu pre občana 157,50 € /za mesiac (v prepočte na 21 

pracovných dní). U neverejného poskytovateľa OZ Margarétka je pri plnom pracovnom 

úväzku poplatok pre občana vo výške 236,25 €. Rozdiel v úhrade za poskytovanú službu 

(rovnakú opatrovateľskú službu) pre občana predstavuje 78,75 €. 

Pani poslankyňa, Váš rodinný príslušník si tiež vybral za poskytovateľa opatrovateľskej 

služby mesto Banská Štiavnica, rešpektujeme toto jeho rozhodnutie. Mesto Banská 

Štiavnica nebude vstupovať do rozhodovacieho práva klienta (prípadne jeho rodinných 

príslušníkov, ktorí ho zastupujú) na výber poskytovateľa opatrovateľskej služby. 

 

Mgr. Milan Kabina: 

 k parkovaniu na Námestí sv. Trojice, toto sa pretvára na pešiu zónu, je to pomalé, situácia 

sa zlepšuje, parkovanie na PPK (permanentné parkovacie karty) zaberajú ľudia, ktorí tam 

nebývajú. Karty, ktoré sú už vydané, by sa nemali vracať, treba ich nechať do konca roka, 

potom príde nová úprava parkovania. Nemal by na to doplácať občan, ktorý tu býva. Na 

parkovanie využívať aj Ul. J. K. Hella, vyberať parkovné, blížia sa Salamandrové dni, 

vyberať peniaze za parkovanie, odbremeniť centrum. Je to problém, ktorý vníma, treba to 

dotiahnuť do úspešného konca,  parkovať treba efektívnejšie.  

 Ing. Marian Zimmermann – od 1. 1. 2020 bude platiť nové VZN o parkovaní.  

 

 

 



Štefan Mičura: 

 spýtal sa na zotrvanie SVP, š. p. v Banskej Štiavnici, máme list od premiéra? 

 Ing. Marian Zimmermann – list má pani primátorka, tento sa zverejní.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – list od pána ministra ŽP SR László Sólymosa bol mestu 

doručený 15. júla 2019. Okrem iného sa v ňom uvádza, že SVP, š. p. s ohľadom na 

vykonanú revíziu výdavkov v rezorte životného prostredia, s cieľom dosiahnutia 

pozitívneho hospodárskeho výsledku uskutočňuje kroky na realizáciu navrhovaných 

nápravných opatrení, ktorých výsledkom má byť odstránenie neefektívneho, 

nehospodárneho a neoptimalizovaného prístupu a k zabezpečeniu tohto podniku na úseku 

materiálnom, investičnom a personálnom. Podnik vykonal viacero vnútorných analýz. 

Vzhľadom na náročnosť logistiky, nie je v podniku nateraz stanovený žiadny konkrétny 

časový harmonogram. Zámerom tejto realizácie nie je zmena sídla Podnikového 

riaditeľstva SVP, š. p. a ani nakladanie s budovou, v ktorej má riaditeľstvo sídlo.    

 

 spýtal sa na spor s Hodrušou Hámre?  

 JUDr. Emília Jaďuďová - k sporu s Hodrušou Hámre, 9. 8. 2019 bolo rokovanie za 

účasti právneho zástupcu Mesta Banská Štiavnica a Hodruša Hámrov,  nejde už o spor, ale 

o majetkové vysporiadanie, čaká sa na znalecké posudky na porasty.   

 

 otázka na stavebný úrad, stavebné povolenie Potančok, Ul. Hutnícka, je tam nespevnená 

komunikácia, využíva sa na stavbu, po daždi sú naplaveniny pri Medike, treba sa 

zamyslieť, koľko to stojí – zamestnanec TS, m. p., náklady sú kvôli 2 domom. 

 Ing. Ivana Ondrejmišková – uvedenú interpeláciu preveria na Stavebnom úrade, veci 

zabezpečia tak, aby boli v poriadku.  

Ing. Zuzana Kladivíková – v uvedenej lokalite majú vydané stavebné povolenia p. Slaný 

-   má  povolené stavať  dva oporné  múry v dĺžke  38,5 a 35 m  stavebným  povolením  zo 

dňa 10. 9. 2019, p. Slaný  nemá povolenie na  výstavbu  RD  do  vyriešenia  dopravného  

napojenia Ul. hutnícka a p. Mužík  -  má  stavebné  povolenie na stavbu  RD Bungalov 

1082  z roku 2016, s predĺžením termínu realizácie  do r. 2020, komunikácia  pri  parcelách 

je nespevnená  bez asfaltovej  vrstvy, obaja stavebníci budú vyzvaní, aby zabezpečili 

každý svoje stavenisko tak, aby z neho dažde nezmývali naplaveniny na asfaltovú 

komunikáciu.  

 

 

RNDr. Pavel Bačík: 

 k sporu doplnil, že pristúpili na rozdelenie majetku, bolo by vhodné zvážiť posunutie 

katastrálneho územia BS, 

 JUDr. Emília Jaďuďová – podané informácie na MsZ dopĺňam, že vo veci rozdelenia   

je naplánované pracovné stretnutie so zástupcami obce Hodruša Hámre, Okresným 

úradom – pozemkovým a lesným odborom na deň 30.09.2019 

 navrhol upraviť termín na podávanie návrhov na ceny mesta do 30. 5. 2019, 

 Ing. Ivana Ondrejmišková – uvedenú interpeláciu je možné akceptovať, posunutie 

termínu bude prínosom z dôvodu vytvorenia dlhšieho časového úseku pred samotnými 

Salamandrovými dňami.  

 

 nie je spokojný so zložením Komisie školstva, práce s deťmi a mládežou, nie je v nej 

zástupca zriaďovateľskej školy (ZŠ, MŠ, ZUŠ, CVČ),  

 



 pozval prítomných na oslavy SNP dňa 28. 8.2019 o 14.00 hod. pri obnovenom pamätníku 

na Radničnom námestí – Ruže k výročiu, ktorý bude slávnostne odhalený za účasti autora.  

Poďakoval sa poskytnutie peňazí z rozpočtu mesta.  

 

Mgr. Peter Ernek 

 rokovala sociálna komisia, navrhol otvoriť VZN o bytoch, berie sa príjem žiadateľa 

z minulého roku, aktuálne môže mať žiadateľ iný príjem. 

 Ing. Ivana Ondrejmišková – k VZN o bytoch už boli na Meste 2 kontroly zo ŠFRB a 

MDaV, ustanovenia zákona treba dodržiavať a Mesto Banská Štiavnica má VZN 

vypracované v súlade s týmito ustanoveniami.  

 

 s Ing. Čamajom hovorili o záchranke, táto rieši aj turistov, v centre mesta je veľká 

návštevnosť, záchranka je robená na určitý počet ľudí, tému treba otvoriť, ako je to 

vyrátané na počet ľudí, môže sa to týkať každého.  

  

 

Mgr. Mikuláš Pál 

 Obyvatelia Dolnej ulice oproti "panelbufetu" medzi panelákmi sa sťažujú na neporiadok 

okolo kontajnerov. Žiadajú ich oplotiť, nakoľko tam zvážajú odpad okoloidúci chalupári, 

obyvatelia mesta atď.  

 Peter Heiler – uvítame budovanie ďalších stojísk podľa finančných možností. Prispieva 

to k zlepšeniu manipulácie s odpadom, aj keď niektoré stojiská nefungujú podľa 

plánovaného režimu a stále sa hľadá riešenie. 

 

 V tejto istej lokalite žiadajú kosenie svahu nad panelákmi (aspoň časti, jednu časť kosím 

ja a obyvatelia paneláku) 

 Ing. Ján Hlinka – ide o súkromný pozemok, Mesto Banská Štiavnica  nezabezpečuje 

kosenie súkromných pozemkov. 

 

 Výjazd na hlavnú cestu oproti "kostolíku Sv. Alžbety". Na vyznačenom mieste kde nie je 

povolené parkovať z dôvodu prehľadnosti parkuje pravidelne obyvateľ tejto lokality. Bolo 

by tam vhodné umiestniť fyzické zábrany. Tento výjazd je nebezpečný ak  nie je výhľad 

na hlavnú cestu.  

 PhDr. Peter Šemoda – Mestská polícia zistené priestupky na uvedenom mieste rieši 

v zmysle priestupkového zákona a možno by postačilo osadenie 2 ks kvetináčov, čo by 

zabránilo parkovaniu motorových vozidiel na uvedenom mieste.   

 

 Obyvatelia časti "Špitálka" žiadajú upraviť chodník nad bývalou Pletou pri Hohošovej 

záhrade. Je to zarastené a nepriechodné. Chodník oproti využívajú žiaci ZŠ a ráno je cesta 

plná áut dovážajúcich deti do školy. Starší obyvatelia majú problém zísť bezpečne na 

"Križovatku".  

 Ing. Ján Hlinka – pokosenie tejto ulice bolo zabezpečené malými obecnými službami. 

 RNDr. Zuzana Šušková – priestranstvo bolo vyčistené, zostrihané kríky od Ul. I. Krasku 

popri plote p. Kotillovej, rovnako po dohode s p. Kotillovou boli do vyššej výšky 

odstránené konáre smrekov, ktoré bránili výhľadu a v zimnom období pod váhou snehu 

zasahovali až po chodník. 


