
Interpelácie a dopyty poslancov MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 11. decembra 2019 

 

 

Mgr. Mikuláš Pál: 

 Schody na Zvonovú ulicu, stromy boli opílené a konáre zostali tam. TS, m. p. by to mohli 

odviezť. Je sťažený prístup na chodník a do záhrad.  

 Ing. Ján Hlinka – Po zasadnutí MsZ bola vykonaná opakovane kontrola na schodoch do 

Zvonovej ulice. Na schodoch,  ani v priestoroch mimo nich sa nenachádzali žiadne 

konáre, ani iná drevná hmota, ktoré by bránili k užívaniu a prechodu cez schody. Zistený 

stav je zdokumentovaný vyhotovenou fotografiou, uloženou na oddelení PaSM. 

S poslancom MsZ p. Mgr. Mikulášom Pálom bolo komunikované a spresnené, že ide  

o schody, ktoré sú na fotografii. 

 

 
 

 Dostal list od občanov ohľadne cesty na Lintich,  je potrebné urobiť odrážky a povrch, aby 

sa tam ľudia mohli dostať. 

 Ing. Ján Hlinka –  Na prístupovej ceste na Ul. Lintich sú vybudované dve odrážky, 

z ktorých jednu urobili vlastníci nehnuteľností na Ul. Lintich a druhú zrealizovali 

Technické služby, m. p. Banská Štiavnica. Po rokovaní MsZ bola vykonaná kontrola 

prístupovej cesty na Ul. Lintich a bolo zistené, že cesta je úplne prejazdná osobným 

motorovým vozidlom. Z tohto zistenia sa dá predpokladať, že vybudované dve odrážky sú 

postačujúce a funkčné.  

V jarných mesiacoch bude prístupová cesta na Ul. Lintich vyspravená a ak bude potrebné, 

vybudujú sa ďalšie odrážky.  

Ing. Zuzana Kladivíková – v prípade, že by mala byť komunikácia riešená ako 

investičná akcia, je potrebné najprv obstarať projektovú dokumentáciu a vysporiadať 

vlastníctvo pozemkov.  

 

 Mgr. Martin Macharik: 

 na budove Slovenského vodohospodárskeho podniku v Banskej Bystrici, ktorá by mala 

byť novým sídlom š. p., sa objavilo logo, informácie sa potvrdzujú, že sťahovanie 

z Banskej Štiavnice je reálne. Prešiel rok, boli sľuby, stretnutia.  Skupina poslancov 

podala podnet na generálnu prokuratúru na prešetrenie, či nedochádza k porušeniu zákona 

o Banskej Štiavnici, spýtal sa, čo presne mestu bolo potvrdené premiérom SR p. P. 



Pellegrinim? Čo nastalo, nič sa nezmenilo, či sa pôjde pred Úrad vlády protestovať? 

Treba niečo vymyslieť, aby sa škody minimalizovali.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – list máme, mesto požiadala premiéra SR, aby sídlo SVP, š. 

p. zostalo v Banskej Štiavnici a aby sa budovy nepredávali. Na základe toho Mesto 

dostalo list, že sídlo SVP zostane v Banskej Štiavnici a budova sa predávať nebude, inak 

by nemali kde byť.  

 

 ide o politický podfuk, idú voľby, možno tu zostanú 3 ľudia.  

 

JUDr. Dušan Lukačko: 

 Poďakoval mestskému zastupiteľstvu za to, za čo zahlasovali. Trochu pomohli ukončiť 

jednu etapu ťažkého obdobia rodiny Mojičkovej. Ukázali, že myslia jednotne a že vôľa 

je.  

 Tiež poďakoval zamestnancom MsÚ za spoluprácu v uplynulom roku, že pripomienky 

padli na úrodnú pôdu. Je pripravený pomáhať.  

 

Ing. Ján Čamaj: 

 Obyvatelia z Poľnohospodárskej ulice  žiadajú znovu osadiť dopravné zrkadlo pri garáž 

pube, ktoré tam bolo. Je tam problematický výjazd.  

 Ing. Ján Hlinka – O osadenie dopravného zrkadla sme požiadali o stanovisko cestný 

správny orgán. Po vydaní  právoplatného rozhodnutia cestného správneho orgánu je 

možné túto požiadavku zrealizovať. Požiadavka na prehodnotenie interpelácie bola 

postúpená na cestný správny orgán. Osadenie dopravného zrkadla uskutočnia v prípade 

kladného rozhodnutia Technické služby, m. p. Banská Štiavnica. O termíne Vás budeme 

informovať.  

 

Helena Koťová: 

 Spýtala sa, či sa obnovia autobusové spoje do Bratislavy? 

 Mgr. Mikuláš Pál – VÚC BBSK je v súdnom spore so SAD Zvolen, problém chcú 

vyriešiť. BBSK poskytne dotáciu, pani primátorka sa dohodne na jej výške.  

 Mgr. Nadežda Babiaková -  navrhla, aby BBSK dalo peniaze mestu, Mesto uzavrie 

zmluvu, napísala projekt, bol odoslaný, verí, že sa nájde spoločné riešenie. BBSK by to 

malo schváliť, bol by to príspevok cez OOCR, bol by to spoj Banská Štiavnica – Pukanec 

– Levice – Nitra, odtiaľ by pokračoval ako komerčný spoj do Bratislavy. (1x denne, 

v piatok a nedeľu 2x denne).  

 

Ľubomír Barák: 

 Pochválil prácu JUDr. G. Volfa, niektoré veci idú lepšie, aj počas zimnej údržby. 

  

 Povrazník – vybudoval sa pekný areál, ale majetok VÚC chátra, pozemky mesta, kde boli 

detské ambulancie a U-rampa sú zarastené, navrhol to vyčistiť, aby priestor dostal iný 

rozmer.  Bývalý robotnícky dom je zanedbaný, MsPo to stráži, čistí.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – rokovalo sa s vlastníkom objektu, dotyčný mal záujem 

o jeho vyčistenie.   

 

 Čo sa týka zdravotnej starostlivosti, Žiarska nemocnica sa zlepšila,  

 

 Budova mediky nie je mestská budova, navrhol ísť do rokovania s vlastníkom, bol by to 

vhodný objekt na vlastný mestský domov dôchodcov, 

 



 Vyslovil prianie, aby sa ako kolegovia rešpektovali, ľudia môžu prísť na rokovanie, riešiť 

veci tu a nie cez sociálne siete. Všetkým poprial príjemné sviatky.  

 

Štefan Mičura: 

 Podnety podával aj on, riešil to tak, že priamo oslovoval kompetentných. Poďakoval za 

spoluprácu a poprial príjemné sviatky.  

 

RNDr. Pavel Bačík: 

 Poprosil poslancov, aby navštívili p. Mgr. P. Mačaja a nahliadli do spisu, prevádzku 

plavárne schválilo MsZ, rekonštruovaná bola v roku 2009 za 16 mil. SK, Bytová správa to 

prevádzkovala v takom stave, ako to prevzala. Sú to podstatné veci, majetok im bol 

zverený do správy. 

 

 K  prevádzke plavárne, ceny energií stúpajú, ale napriek tomu pre budúci rok sú 

vysúťažené nižšie ceny tepla. Veci sa snaží riešiť adresne cez kompetentné osoby. 

Poďakoval sa za spoluprácu v uplynulom roku.  

 

Mgr. Peter Ernek: 

 Na Šobove bol Mikuláš, poďakovanie patrí ľuďom, ktorí sa pričinili o to, ako a čo sa tam 

robí. Sú tam aktivity, vidno aj výsledky, deti si pripravili program.  

 

 Počúvadlianske Jazero, je tam tma, nesvieti verejné osvetlenie, je to rekreačná oblasť. 

Mohla by tam byť promenáda okolo jazera. Ak je projekt, treba ho vytiahnuť.  

 JUDr. G. Volf - verejné osvetlenie je poškodené, pôjdu to opraviť.       

 Ing. Zuzana Kladivíková – mesto má z roku 2016 spracovanú svetelno-technickú štúdiu, 

ktorá zahŕňa aj Počúvadlianske Jazero, a v zmysle ktorej je navrhnuté doplnenie 28 ks 

nových svietidiel na osvetlenie hlavnej komunikácie vedľa jazera. Samotná realizácia ale 

nebude jednoduchá, nakoľko z jednej strany komunikácie je les a z druhej jazero 

a osádzanie stĺpov verejného osvetlenia tu bude problematické.  
 


