
Interpelácie a dopyty poslancov MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa  19. 02. 2020 

 

Ľubomír Barák: 

 spýtal sa, či je vyplatená kúpna zmluva so SHA? 

JUDr. Emília Jaďuďová  - kúpna cena bola uhradená 04. 01. 2018 v zmysle podmienok 

kúpnej zmluvy.  

 

 na Drieňovej, križovatka v smere od MF centra ku pánovi Ferkovi chýbajú 2 svetlá VO, 

tiež od autobusovej zastávky na Poľovníckej ulici v smere Kysihýbeľ a pri odbočke do 

Kysihýbeľskej ulice chýba jedno svetlo,  

 Ing. Marian Zimmermann – nejedná sa o chýbajúce verejné osvetlenie, ale 

o vybudovanie nového verejného osvetlenia. K tomu je potrebné vypracovať projekt 

doplnenia VO. V rozpočte mesta nie je zahrnutá položka na PD a následná realizácia 

rozšírenia. Vzhľadom k súčasnej finančnej situácii budú viaceré investičné akcie zrušené, 

resp. pozastavené. Mesto v súčasnej dobe zabezpečuje zistenie predpokladanej hodnoty 

zákazky. Je potrebné túto požiadavku zahrnúť do rozpočtu mesta na rok 2021.  

 

 dom smútku Frauenberg navrhol vylepšiť vitrážou okien,  

 Mgr. Nadežda Babiaková – v súčasnosti riešime do domu smútku nový koberec a nové  

pokrytie katafalku. Môže sa urobiť aj vitráž, ale návrh sa musí prekonzultovať s KPU.  

 JUDr. Emília Jaďuďová – okná na Frauenbergu boli odmerané za účelom realizácie 

vitráže. Požiadali sme o vydanie stanoviska KPÚ, čakáme na odpoveď. Následne 

zrealizujeme prieskum trhu, aby sme vedeli o akú výšku finančných prostriedkov ide.  

 

 spýtal sa, či sa riešil priestor na Povrazníku, kde bola poliklinika, jeho skultúrnenie. Aké 

páky má mesto na zlepšenie stavu robotníckeho hotela?  

 Mgr. Nadežda Babiaková – priestor na Povrazníku (kde bola poliklinika), bol 

predložený v návrhu na určenie vybraných pozemkov pre verejnoprospešný účel, no 

poslancami nebol prijatý, čo sa týka tzv. „robotníckeho hotela“ poradí sa s kolegami na 

stavebnom úrade. 

 Ing. Zuzana Kladivíková – v rokoch 2018, 2019 prebiehal štátny stavebný dohľad na 

objekt tzv. „robotníckeho hotela“, vlastník bol vyzvaný na zabezpečenie bezpečnosti 

stavby a vykonanie nápravy. Vlastník predložil statický posudok, vypracovaný odborne 

spôsobilou osobu, z ktorého vyplýva, že statika stavby nie je narušená, a teda samotná 

stavba  neohrozuje okolie. V rámci štátneho stavebného dohľadu sa  uskutočnilo aj 

pracovné stretnutie s vlastníkom objektu. Vlastník  bol opätovne vyzvaný na vykonanie 

prijatých opatrení. Zároveň vlastník uviedol, že má záujem objekt odpredať.  

 

 spýtal sa, čo s areálom na Povrazníku, ktorý je majetkom VÚC BBSK?    

 Mgr. Mikuláš Pál – oplotený pozemok je sčasti prenajatý Hoplandii, zadná časť je 

predaná Róbertovi Kováčovi na výrobnú prevádzku (ľahký priemysel), na prednú budovu 

sa spracúva projektová dokumentácia aj pre využitie na účel domova dôchodcov.  

 

 

 

 

 



 pri obhliadke Drieňovej spozoroval najmenej 4 autá bez EČV, resp. so zjavnými 

známkami nepojazdnosti, sú tam dlhodobo odstavené, čo s nimi?  

 PhDr. Peter Šemoda – Mestská polícia vykonala kontrolu všetkých vrakov, ktoré sa 

nachádzajú na území mesta Banská Štiavnica. U všetkých boli zistení majitelia, s ktorými 

bol vykonaný pohovor a s ich súhlasom boli vozidlá odvezené na zberný dvor k 

recyklácii. Vozidlá bez evidenčného čísla boli vylustrované, majitelia k vozidlám sa 

vyjadrili, že vozidlá majú dočasne vyradené z evidencie a preto boli upozornení. Ak ide o 

dlhodobé státie,  prípadne vyradenie, aby si parkovanie vyriešili a nezaberali miesta 

vozidlám, ktoré sú v prevádzke. V jednom prípade vozidlo neprešlo cez STK a dva 

vozidlá, ktoré sú bez evidenčného čísla na Budovateľskej ul. majú jedného majiteľa ten sa 

v súčasnosti nachádza vo výkone trestu odňatia slobody a sú v štádiu riešenia.  

 

Mgr. Martin Macharik: 

 na parkovisku Dolná ulica nefunguje rampa, nie je spoplatnené, mesto prichádza 

o peniaze.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – parkovisko je technicky pripravené, bude sa vyberať. 

Rampa funguje, parkomat bol poškodený fyzickými osobami, chýba prepojenie na č. 159 

MsPo. Prevádzkový poriadok je vypracovaný, od 1. 3. sa to spustí.  

 

 treba to manažovať, poruchy môžu nastať aj inokedy, 

 

 na parkovisku pod Novým zámkom nie je parkovací automat. 

 Mgr. Nadežda Babiaková -  máme cenovú ponuku 3 parkovacích automatov, ale 

vzhľadom na ekonomickú situáciu bude zakúpený až v roku 2021.  

 

Helena Koťová: 

 Horná Huta č. 8 pod Coop Jednotou, sú tam garáže, ľudia si to riadia, z bytoviek tam robia 

neporiadok, požiadala o písomnú odpoveď, 

 Ing. Ján Hlinka – neporiadok bol odstránený Technickými službami, m. p. v 9. týždni.   

 

 Kolpašská ulica až po odbočku Combin je tam neporiadok popri ceste (JUDr. G. Volf - je 

to štátna cesta, oslovia ich) 

 Ing. Ján Hlinka – čistenie zabezpečili TS, m. p. pracovníkom, ktorý zabezpečuje čistenie 

sídliska Drieňová. Čistenie bude naďalej vykonávané 1x týždenne.  

  

 zeleň Drieňová, stoja na nej autá, navrhla ju ohradiť, aby sa nepoškodzovala, to isté aj pri 

kostolíku. 

 Ing. Ján Hlinka – parkovanie na verejnej zeleni je zakázané. Nie je v možnostiach mesta, 

všetky verejné priestranstvá a zeleň ohradiť, aby na nich ľudia neparkovali.  

 

 v stojiskách na smeti je neporiadok, treba zlepšiť fungovanie separovania, 

 Peter Heiler - v súčasnosti je zvoz pravidelný.  

 

 doplniť verejné osvetlenie ku garážam na Drieňovej,  

 Ing. Marian Zimmermann – nejedná sa o chýbajúce verejné osvetlenie, ale 

o vybudovanie nového verejného osvetlenia. K tomu je potrebné vypracovať projekt 

doplnenia VO. V rozpočte mesta nie je zahrnutá položka na PD a následná realizácia 

rozšírenia. Vzhľadom k súčasnej finančnej situácii budú viaceré investičné akcie zrušené, 

resp. pozastavené. Mesto v súčasnej dobe zabezpečuje zistenie predpokladanej hodnoty 



zákazky. Je potrebné túto požiadavku zahrnúť do rozpočtu mesta na rok 2021. 

 

 navrhla pre správcu cintorínov nájsť vhodnejší a dôstojnejší priestor, 

 JUDr. Emília Jaďuďová – s otázkou riešenia správy cintorínov v inom „dôstojnejšom 

priestore“ sa zaoberáme a snažíme sa nájsť priestor, ktorý by bol vhodný z hľadiska 

prístupu a vybavovania služieb pre obyvateľov.  

 

 na rokovaní komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva dali otázku hlavnému kontrolórovi,  

ako sú poskytované dotácie pre subjekty, ktoré nepôsobia na území mesta Banská 

Štiavnica? 

 Ing. Kamila Lievajová – V zmysle VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 

mesta, § 3 ods. 4. bod c) Mesto môže poskytnúť dotácie z rozpočtu mesta právnickým 

osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré poskytujú služby obyvateľom mesta. 

 

JUDr. Dušan Lukačko: 

 4 poslanci urobili poslanecký prieskum pri plavárni, žiadali zbúrať  halu na posyp, čím by 

sa získalo cca 60 parkovacích miest a vstúpiť do rokovania s vlastníkom pozemku 

a odkúpiť cca 2 m
2   

na zákrute pri p. Totkovičovi a rozšíriť cestu, aby bol bezpečný 

výjazd od plavárne na miestnu komunikáciu. 

 Mgr. Nadežda Babiaková – je urobený statický posudok, pripraví sa informácia do MsZ, 

vybaví sa búracie povolenie, urobí sa dohoda, mesto požiada biskupský úrad a vstúpi do 

rokovania vo veci odkúpenia časti pozemku. Pozemky sa vysporadúvajú, je veľa 

zamietavých stanovísk.  

 

 spýtal sa na „malé parkovisko“ pod predajňou Terno na Drieňovej, bol prísľub na jeho 

úpravu a rozšírenie. Ako sa vo veci postupuje? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – vzhľadom na predpokladanú ekonomickú situáciu výpadku 

príjmov v rozpočte mesta,  uvedené bude zahrnuté do rozpočtu mesta na rok 2021.  

 

 v dome smútku je zima, sú tam namontované žiariče, treba ich používať.  

 

Mgr. Mikuláš Pál: 

 dostal podnet od obyvateľa Ulice križovatka č. 7 – 10, prepadáva sa tam chodník, v okolí 

sú diery po potkanoch, ktoré sú premnožené,  

 Ing. Ján Hlinka – prepadnutý chodník dosypali Technické služby, m.p. s tým, že 

definitívne riešenie bude vykonané po zimnej údržbe (apríl – máj) 

 RNDr. Zuzana Šušková – v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na celoplošnú 

deratizáciu mesta, ktorá bude vykonaná v súčinnosti so StVPS, a. s.  

 RNDr. Pavel Bačík – na pozemku pri bytovke je asi prepadnutá kanalizácia, bude sa to 

rekonštruovať z prostriedkov ŠFRB, podnet sa riešil na domovej schôdzi, kde  občan asi 

nebol.  

 požiadal JUDr. Volfa o riešenie dier v cestách, pred Šindlerkou, kde bol retardér, taká istá 

jama je pred bývalým nábytkom, kanál pri Kerlingu sa prepadáva.  

 JUDr. Volf – cesta bola vyspravená v 12. týždni Technickými službami, m.p. 

 

Ing. Matej Michalský: 

 na adresu TS, m. p., v mesiacoch január – február nebol odvezený odpad z časti Drieňovej 

(plast a papier),  

 Peter Heiler - v uvedenom období boli dve vozidlá zo štyroch na vývoz KO v oprave.  



 stojiská na odpad sa uzamykajú, ale je v nich priestor, kadiaľ ľudia prehadzujú odpad, 

vzniká tak neporiadok, 

 Peter Heiler - stojiská sú zhotovené podľa odsúhlaseného projektu. Na niektorých boli 

požiadavky na úpravu, boli urobené. Celoplošné úpravy nie sú rozpočtované.   

 

 k bio odpadu boli distribuované tašky, nevyváža sa tak často, ako treba.  

 Peter Heiler - bio odpad bol zavedený v roku 2020. Sme radi, že je pozitívny ohlas 

a záujem občanov. Zvozy sa budú optimalizovať. Teraz je už pravidelný vývoz.  

  

RNDr. Pavel Bačík: 

 požiadal primátorku mesta v súvislosti s vysporadúvaním pozemkov, ktoré patria Rudným 

baniam, š. p., požiadali ho obyvatelia bytoviek na Lesníckej ulice, či by pozemky okolo 

bytoviek mohli byť prevedené do vlastníctva mesta? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – potrebuje čísla parciel, aby mohla vo veci konať.  

 

 k postupu BBSK ohľadne areálu na Povrazníku, v jeseni minulého roku bolo k využitiu 

tohto areálu stretnutie s občanmi, bolo prezentované využitie na chránené bývanie 

a sociálne veci, nakoniec je uprostred bytov, domova dôchodcov, ihriska výrobná 

prevádzka. Je ťažké porozumieť konaniu VÚC. 

 Mgr. Mikuláš Pál – na využitie areálu bolo viac rozvojových plánov, bola ponuka na 

prenájom pozemkov a budovy, s firmou sa dohodlo sa obdobie 30 rokov účel dopravného 

ihriska, na budovu  sa nik do súťaže neprihlásil. Budova bola predaná, získali sa peniaze, 

ktoré sa použijú na sociálne veci a znovu bola zverejnená ponuka na rozšírenie DDS. Čo 

sa týka výrobnej prevádzky, ide o ľahký priemysel, bol to nápad projektantov, predná 

budova je vhodnejšia na domov dôchodcov.  

 

Štefan Mičura: 

 poprosil pani primátorku, aby mesto vytipovalo pozemky, ktoré by ponúklo R-K cirkvi na 

vysporiadanie pozemkov v cintorínoch na Štefultove, pán dekan je tomu naklonený, 

 JUDr. Emília Jaďuďová - v minulosti boli ponúknuté R-K cirkvi pozemky, o ktoré 

nemali záujem a odriekli ich. V súčasnom období sa preverujú možnosti ponúknuť im iné 

pozemky. No najprv by však bolo dobré ohodnotiť pozemky v cintorínoch. Pozemky, 

ktoré sa vytipujú budú ohodnotené, tak ako aj pozemky pod cintorínmi.  

 

 v mene hasičov požiadal, či by Mesto pomohlo pri úprave priestranstva medzi prístreškom 

na  hasičskej zbrojnici (dlažba).  

 Ing. Jaromír Piliar – MsÚ dal vypracovať rozpočet na realizáciu úpravy priestranstva, 

pracovníkom odd. výstavby, ÚP a ŽP. Predpokladaná cena úpravy s finalizáciou 

položenia zámkovej dlažby (cca. 100 m
2 

, príprava terénu, podkladové vrstvy, dlažba 

betónová high value PREMAC GRANUM, rozmer 165x165x80 mm, oker) predstavuje 

cca. 12 000 €. V rozpočte mesta nie je zahrnutá úprava priestranstva a v súčasnej 

tohtoročnej finančnej situácii nepredpokladáme, že v rámci úpravy rozpočtu by sa našli 

finančné prostriedky na jej realizáciu. 

 

 požiadavka od občana zo Štefultova, aby bolo prijaté VZN o zákaze požívania 

alkoholických nápojov na verejných priestranstvách,  

 PhDr. Peter Šemoda – Mesto Banská Štiavnica má prijaté Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Banská Štiavnica č. 2/2014, ktorým sa zakazuje požívanie alkoholických nápojov 

na verejne prístupných miestach na území mesta Banská Štiavnica. MsP v rámci výkonu 

svojej činnosti, zabezpečuje aj kontrolu a dodržiavanie uvedeného VZN.   



 Medika, je koniec.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – Medika bola vlastníctvom štátu, Štátnych hmotných rezerv, 

ktoré ju odpredali. Mesto plánuje  ešte rokovať o prenájme polovice objektu.  

 

 Štefultov – menia sa tu termíny odvozu separovaného zberu, požiadal o informácie 

o zmenách prostredníctvom mestského rozhlasu. Starší občania zmeny nesledujú na 

internete.   

 Peter Heiler - pošleme harmonogram zvozu aj na oddelenie kultúry, ktoré spravuje 

miestny rozhlas. 

 

Mgr. Peter Ernek: 

 požiadal Ing. J. Hlinku a p. JUDr. Volfa o prekontrolovanie oblasti Počúvadlianskeho 

Jazera, dať tam zábrany, aby tam autá neparkovali. Tiež verejné osvetlenie je v zlom 

stave.   

 Ing. Ján Hlinka – v 10. týždni bola vykonaná kontrola Počúvadlianskeho Jazera za 

prítomnosti p. Mgr. P. Erneka s tým, že bolo dohodnuté, že poškodené zábrany budú 

odstránené.  Technické služby, m. p. následne vykonali kontrolu verejného osvetlenia, kde 

boli odstránené závady na svietidlách a v rozvodovej skrini.  Bola zabezpečená výmena   

1 ks svietidla aj s výložníkom. 

 

 Priestory Mestskej polície sú nevyhovujúce, bolo to už spomenuté na MsZ, spýtal sa, či sa 

niečo rieši? V objekte Žemberovského domu je obchodík, ktorý sa nevyužíva. 

 

 Ján Tereň otvoril domov dôchodcov, ak príde s nejakou myšlienkou, treba mu pomôcť.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – riešenie je zložité, pokiaľ sa bude dať, mesto pomôže, nie sú 

opatrovateľky, mesto rieši veci, s BBSK rokuje, nápor žiadostí je veľký.  Požiada 

ministerstvo o možnosť získania prostriedkov na odkúpenie časti zariadenia DSS. Je za 

budovanie a riešenie sociálnych zariadení, počet dôchodcov sa zvyšuje.  Pokiaľ bude pán 

Tereň potrebovať pomoc, je potrebné ju konkretizovať a Mesto v rámci svojich možností 

určite pomôže.  
 


