
Interpelácie a dopyty poslancov z MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 16. októbra 2019 

 

 

Mgr. M. Kabina:  

 k diskusii o odpadoch, spýtal sa, čo sa musí urobiť, aby sa sfunkčnil systém čiarových 

kódov, ktorý je obstaraný? Požiadal, aby TS, m. p. podali správu, aký bude postup, aby 

mohol systém znovu fungovať.  

 Peter Heiler – aktualizovať systém a personálne zabezpečiť prevádzku 

 Ing. Miloš Veverka, PhD. – Pre sfunkčnenie systému čiarových kódov je potrebné: 

1. aktualizácia softvéru, ktorého dodávateľom bola firma Esprit a ktorý bol naposledy 

aktualizovaný v r. 2017, naplnenie systému dátami (aké zberné miesto má aké 

nádoby na odpad, ktoré domácnosti kompostujú a pod.)  

2. pravidelná údržba systému – dopĺňanie nových zberných miest, aktualizácia 

mapových podkladov, katastrálnych máp a pod. 

Cenu takejto aktualizácie a údržby zisťujeme. 

 

 poslanci MsZ dostali podnet na vysprávku sokla budovy ZUŠ, spýtal sa, či sa tam bol 

niekto pozrieť? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – na obhliadke bol Ing. Chrenko z MsÚ, urobil zápis, odpísal 

na dopyt, ak je záujem, môže ho poslať aj poslancom.  

 Ing. Juraj Chrenko - pre vysvetlenie uvádzame nasledovné: 

      Práce sú vykonávané v súlade s Rozhodnutím KPÚ Banská Bystrica.  

      Práce stále prebiehajú a momentálny stav obkladu nie je finálny. 

      Náš stavebný dozor upozornil realizátora diela na prašnosť pri rezaní obkladu.  

      Realizátor prisľúbil, že stavenisko vybaví plachtou, aby sa predišlo znečisteniu dlažby.  

      A bude venovať zvýšenú pozornosť čistote na stavenisku. 

      Horná strana obkladu sokla bude zrezaná tak, aby kopírovala spodnú líniu omietky fasády      

      so zachovaním medzery pre kamennú striešku celého obkladu, ktorá bude namontovaná v   

      závere. Spodná strana tiež nie je vo finálnej podobe. Vzhľadom na členitosť okolitého   

      terénu (cesta) nie je  možné vytvoriť presnú spodnú škáru pre odvetranie. Piesok, ktorý      

      je zatiaľ podsypaný pod obkladom (montážny) bude nahradený štrkovým podsypom,   

      ktorý do určitej miery umožní vstup vzduchu od spodu pod obklad. Medzi obkladom a   

      strieškou bude tiež škára, ktorá umožní cirkuláciu vzduchu za obkladom. Poškodená   

      obkladová doska - tretia zľava. Áno vieme o tomto poškodení. Pri montáži takýchto   

      obkladov sa to občas stáva. Realizačná spoločnosť zaplombuje poškodené  miesto, takou   

      istou hmotou, ako je celá doska. 

 

Mgr. Martin Macharik: 

 Dolná a Horná Resla, pripravuje sa PD, je tu nedoriešená otázka kanalizácie, spýtal sa, či 

prebehla komunikácia so správcom kanalizácie, že by sa v rámci rekonštrukcie ulice 

urobil nejaký úsek, bol tam urobený odhad? 

 Ing. Zuzana Kladivíková – PD na kanalizáciu Horná Resla máme spracovanú v rámci 

projektu „Odkanalizovanie časti starého mesta v Banskej Štiavnici“,  z ktorého na I. etapu 

bola podaná tento rok žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu. Projektová 

dokumentácia na kanalizáciu Ulice dolná resla bude súčasťou PD celkovej rekonštrukcie 

tejto ulice. Komunikácia so správcom kanalizácií o uvedených projektoch prebieha 

súbežne pri príprave týchto projektov, ako aj pri podávaní žiadostí na Environmentálny 

fond.  

 



 Mládežnícka ulica, mal pracovné stretnutie, spýtal sa, či sa vie opraviť PD v zmysle 

nových poznatkov, zahrnúť náklady do rozpočtu mesta, aby sa to budúci rok stihlo? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – vecou sa zaoberá Ing. arch. J. Melicherčík, treba to upraviť, 

veci pripraviť, aby to bolo do februára jasné, koľko to bude stáť. I. etapa bude 

financovaná z peňazí určených pre MPR, tá spĺňa charakter. Treba doriešiť rozpočtové 

opatrenia. Môže sa k tomu rokovať.  

K úprave ulíc a riešeniu kanalizácie sú nejaké návrhy, bolo rokovanie so 

Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, ale Banská Štiavnica nespĺňa charakter, 

ktorý je jedným z ukazovateľov pre fondy EÚ.   

 

JUDr. Dušan Lukačko:  

 priestor pomník padlých, bude sa priestor revitalizovať? akým spôsobom (posunutie 

sochy, občerstvenie),  

 Mgr. Nadežda Babiaková – návrh úpravy priestoru bol verejne prezentovaný, sú 

spracované pripomienky, bola vytvorená odborná komisia, požiadala o stanoviská SZPB, 

musí to byť dôstojné, aby socha bola zachovaná (v zadnej časti), bude to vyžadovať veľa 

peňazí. Je podstatné, aby priestor spĺňal oddychový charakter a zachoval si pietu.    

 

 máme nového náčelníka MsPo, polícii treba dať dôstojný  a vhodný priestor,  

 

 pri ZŠ J. Horáka je potrebné dať návrhy na dopravné riešenie, opíliť stromy, zasahujú do 

vozovky, riešiť schody, dať to do rozpočtu na budúci rok, 

 Ing. Ján Hlinka – Priestor, na ktorý je upozorňované, bol vyčistený a samonálety,  ktoré 

zasahovali do telesa chodníka, boli vypílené a vystrihané 

 RNDr. Zuzana Šušková – dreviny, ktoré ohrozujú zdravie a bezpečnosť detí a občanov 

na pozemku parc. č. E KN 6869/1 sú predmetom žiadosti na vydanie súhlasu na výrub 

drevín, ktorá bola podaná na Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o ŽP dňa 

12. 11. 2019.  

 

 Červená studňa -  riešenie dopravnej situácie na križovatke je nevyhnutné, úsek je 

nebezpečný, VÚC je nečinná, treba tam dať lepšie dopravné značenie, aby sa niečo 

nestalo, je to miesto častých dopravných nehôd (otázka na poslanca VÚC Mgr. M. Pála) 

 Mgr. M. Pál – treba podať žiadosť na DI, až potom je možné osádzať DZ, žiadosť môže  

napísať aj mesto.   

 

 Banky, cesta sa nespravila, bola prisľúbená, mrzí ho to,   

 Mgr. Nadežda Babiaková – cesta je zaradená ako č. 1 na rok 2020,  

 

  ihrisko vnútroblok Drieňová, čo tam bude? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – bude tam oddychová zóna, lavičky, návrh bol prezentovaný 

 

 blížia sa vianočné trhy, 2 stánky na Námestí sv. Trojice sú „otrasné“, nevie nik navrhnúť 

niečo vhodnejšie?  

 Mgr. Nadežda Babiaková - v rámci drobnej architektúry sa môžu navrhnúť iné, tieto nie 

sú mestské,   

 Ing. Rastislav Marko – existujúce stánky patria OOCR; čo sa týka vianočných trhov, ako 

ich poznáme z veľkých miest, tie je možné organizovať len pri dostatočnom záujme 

predajcov schopných si stánky prenajať na obdobie aspoň 10 – 14 dní za podmienok, 

ktoré určuje príslušné VZN. V prípade, že taký dopyt bude (zatiaľ nie je) je potrebné 



investíciu do uzavretých stánkov zahrnúť do rozpočtu mesta. Cena za takýto stánok sa 

pohybuje od 1500 € za kus a viac. 

 

 VZN o parkovaní, mesto oslovilo Ing. M. Sikoraia, treba zabezpečiť vyjadrenie 

dopravného inžiniera, treba to skoncipovať, keď to dopravný inžinier odobrí, potom dať 

návrh na schválenie do MsZ, 

 Mgr. Nadežda Babiaková – Mesto oslovilo Ing. M. Sikoraia, dohodli sa, že k návrhu 

VZN si poslanci sadnú, komisia bude vedená Ing. Zimmermannom, každá rada a pomoc 

je vítaná, je jeden dopravný inžinier na 3 okresy, čo je nepostačujúce.  

 

Štefan Mičura:    

 poprosil kolegov poslancov o dodržiavanie časového limitu príspevkov v zmysle 

rokovacieho poriadku,  

 

 rušenie nočného pokoja na Dolnej ulici (sťažnosť Rückschloss), vie sa k tomu Mesto 

písomne vyjadriť?  

 Mgr. Nadežda Babiaková – Mesto odpovedalo, treba sa dohodnúť na úprave otváracích 

hodín,   sťažovatelia napádajú mesto, že neposkytlo kamerový záznam, tento sa dáva len 

orgánom činným v trestnom konaní. Uskutoční sa pracovné stretnutie poslancov k VZN 

o podnikateľskej činnosti a otváracích hodinách.   

 PhDr. Peter Šemoda - Mestská polícia odpovedala na sťažnosť p. Rückschlossa mailom. 

 Následne bolo  vykonané  aj osobné stretnutie s p. Rückschlossom, na ktorom sa  on 

vyjadril, že s riešením situácie zo strany MsP je spokojný. Obyvatelia  bývajúci v okolí 

zábavných podnikov na Ul. dolná ako aj on osobne by chceli dosiahnuť skrátenie 

záverečných hodín v zábavných podnikoch. 

 

 parkovisko Dolná ulica, požiadal o informáciu o režime parkovania,  

 Mgr. Nadežda Babiaková – parkovisko nie je skolaudované, prebieha preberacie 

konanie, oficiálne sa spustí 1. 11. 2019 zatiaľ bezplatne, poplatok bude riešený vo VZN o 

parkovaní,   

 

 chodník od ZŠ J. Horáka poza „Barboru“, padajú tam z múru skaly, deti chodia zo svahu 

dolu, navrhol osloviť majiteľa múru, aby to zabezpečil.  

 JUDr. Emília Jaďuďová - interpelácia bola prešetrená a boli prijaté opatrenia už 

v mesiaci október 2019. TS, m. p. vykonali práce na zabezpečenie chodníka a bezpečnosti 

chodcov, ktorí ním prechádzajú, svah na ktorý padali uvoľnené skaly z oporného múra bol 

upravený osadením drevených fošní a opravou jestvujúceho pletiva tak, aby sa na 

chodníku nestal úraz. Čo sa týka oslovenia vlastníka oporného múra k jeho údržbe, podľa 

záznamov v katastri nehnuteľnosti nie je jasné, kto je vlastníkom oporného múra. 

K určeniu vlastníctva by bolo potrebné vypracovať GOP. 

 Ing. Ján Hlinka – Vlastníkom pozemku, na ktorom sa oporný múr nachádza je súkromná 

spoločnosť RAMIRE, spol. s.r.o. so sídlom Žilina. Vlastníkovi pozemku bol zaslaný list 

s výzvou na skontrolovanie a opravu oporného múra. Zatiaľ bez reakcie vlastníka.  

 

 Ing. Ján Čamaj:  

 Ulica I. Krasku, pán Kottila robil prípojku ku svoju rodinnému domu, je tam prepadnutá 

cesta, treba to znovu zaasfaltovať,  

 Ing. Ján Hlinka – pán Kottila bol upozornený na úpravy rozkopávky, v termíne do konca 

novembra toto zrealizuje. Pri kontrole dňa 15. 11. 2019 bolo zistené, že uvedená 

rozkopávka bola zaasfaltovaná.  



 haly za plavárňou, aj túto zimu tam bude uskladnený posyp? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – posyp tam ešte je, na odstránenie hál je spracovaný 

rozpočet, možno by sa to dalo rozobrať v réžii TS, m. p..   

 

Helena Koťová:  

 pri Spojenej škole na Kolpašskej ulici je znížená rýchlosť na 30, nie je vyznačený 

priechod pre chodcov, nie je tam ani chodník (v smere na Drieňovú), po ceste je pohyb 

študentov,  

 Mgr. Nadežda Babiaková – treba požiadať RSC o vyznačenie priechodu pre chodcov,  

 

 Materská škola Mierová, navrhla dať tam DZ, aby tam mohli zastať rodičia detí,  

je potrebné zahrnúť do rozpočtu mesta opravu okien,  

 Ing. Kamila Lievajová – v návrhu rozpočtu mesta na rok 2020 je položka údržba 

školských budov, ktorá bude použitá na spolufinancovanie zazmluvnených projektov 

v oblasti školstva. Do doby, kým nebude prerokovaná koncepcia školstva, nebudeme 

opravu okien MŠ Mierová realizovať.      

 

 požiadala konateľa Bytovej správy, s. r. o., aby na rokovanie Bytovej, sociálnej a 

zdravotnej komisie poskytol žiadosti o byt,  

 RNDr. Pavel Bačík – žiadosti o byt neberie Bytová správa, ale Mestský úrad. Nemá 

informácie o žiadateľoch, na komisiu rád príde, ak ho pozvú.  

 

 venčovisko pre psov pri Tescu aj pri nemocnici bolo sľúbené,  

 Mgr. Nadežda Babiaková – sú psie toalety, treba chodiť tam. 

 

 pri heliporte je neporiadok,  

 JUDr. Gejza Volf – priestor pri heliporte je už vyčistený. 

  

Mgr. Peter Ernek: 

 ulička za 120 bytovkou smerom ku ZŠ, nie je to mestský pozemok, je tam chodník 

vysypaný štrkom ku garážam, je to zarastené, v hornej časti je to zlé, využíva to veľa ľudí, 

bolo by to dobré upraviť a nálety vypíliť,  

 Ing. Ján Hlinka – Priestor, na ktorý je upozorňované, bol pred podaním interpelácie p. 

Ernekom vyčistený a samonálety,  ktoré zasahovali do telesa chodníka boli vypílené a 

vystrihané 

 RNDr. Zuzana Šušková –dreviny, ktoré ohrozujú zdravie a bezpečnosť detí a občanov 

na pozemku parc. č. E KN 6869/1 sú predmetom žiadosti na vydanie súhlasu na výrub 

drevín, ktorá bola podaná na Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o ŽP dňa 

12. 11. 2019.  

 

 k pracovným priestorom Mestskej polície, je za ich zlepšenie.  

 

Mgr. Mikuláš Pál:  

 obyvatelia Ulice Ľ. Štúra žiadajú opravu mestského rozhlasu, ktorý nefunguje a pýtajú sa, 

kedy bude rekonštruovaná cesta?   

 Ing. Rastislav Marko – rekonštrukcia rozhlasu v tejto časti sa v tomto roku neplánuje; 

obyvateľom odporúčame využívať SMS info kanál mesta.  

 Ing. Zuzana Kladivíková - Na komplexnú rekonštrukciu ulice Ľudovíta Štúra má mesto 

spracovanú projektovú dokumentáciu, ktorá rieši aj jednostranný chodník a dažďovú 

kanalizáciu na menovanej ulici. Rozpočet na túto rekonštrukciu je cca 1 307 000 eur.  



V prípade, že mestské zastupiteľstvo zaradí v budúcnosti do rozpočtu mesta financie na 

túto stavebnú akciu, bude zrealizovaná jej rekonštrukcia. 

 

RNDr. Pavel Bačík:  

 bytový dom na Námestí sv. Trojice č. 7, mestský pozemok za týmto domom je zarastený 

náletovými drevinami, tieto narušujú dom, treba ich vypíliť,   

 RNDr. Zuzana Šušková – tieto plochy bude možné vyčistiť v budúcom roku. 

V súčasnosti na to už v rozpočte nemáme finančné prostriedky.  

 

 kontajnery na jesenné upratovanie budú poskytnuté? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – áno, termíny sa zverejnia  

 Peter Heiler - kontajnery na jesenné upratovanie aj na bioodpad sú pristavované v zmysle 

požiadaviek občanov. Posledný termín na prihlásenie sezónnych požiadaviek bol 

uverejnený v ŠN č. 40 a to 11.11.2019. 

 

 miesto pred Pražovňou – chodník pred pražovňou je prepadnutý, treba to opraviť,  

 Ing. Ján Hlinka - chodník bol opravený pracovníkmi Technických služieb, m. p.  Banská 

Štiavnica 

   

 navrhol osloviť majiteľ múru za 120 bytovkou, ak je to aj tá časť, kde sú dreviny, treba to 

spíliť, 

 Mgr. Nadežda Babiaková – ide o dve časti, za 120 bytovkou je hôrka, nie je to mestský 

pozemok, je tam múr. Riešenie je zložité, chodník poza pozemok pani Širokej sa riešil.  

 RNDr. Zuzana Šušková - Vlastníkom pozemku, na ktorom sa oporný múr nachádza je 

súkromná spoločnosť RAMIRE, spol. s.r.o. so sídlom Žilina. Vlastníkovi pozemku 

Oddelenie právne a správy majetku  zaslalo list s výzvou na skontrolovanie a opravu 

oporného múra. Zatiaľ bez reakcie vlastníka.  

 
 


