
Interpelácie a dopyty poslancov MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa  24. 06. 2020 

 

Štefan Mičura: 

 spýtal sa, či by bolo možné obnoviť výsadbu stromov pod múrom Hotela Grand – Matej? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – v minulosti tam boli stromy, môže sa to posúdiť, v chodníku 

boli káble a nedal sa tam dať koreňový systém.  

 RNDr. Zuzana Šušková – výsadba stromov tu bola v minulosti, ale  vzhľadom 

k podložiu a inžinierskym sieťam, ktoré sú tam uložené bola nevhodná. Pokiaľ je taká 

vôľa, je možné tam umiestniť vhodnú mobilnú zeleň. Najskôr je však potrebné zaradiť 

potrebné  finančné prostriedky do rozpočtu mesta.  

 

 nepáči sa mu do akého stavu sa dostal dom na Palárikovej ulici, Bytová správa, s. r. o. má 

v správe tento dom pod farou, je v zlom stave, pán Čamaj urobil pekný kus cesty, je to 

navštevované, je to v centre mesta, nenechajme dom zhumpľovať, ani súčasní obyvatelia 

ani dom v takomto stave sa tam nehodí.  

 RNDr. Pavel Bačík – vlastníkom objektu je Mesto, boli tam urobené sondy. Dom by mal 

ísť do rekonštrukcie, z peňazí získaných z nájmu sa nedá urobiť nič, len údržba, aj 

vzhľadom na ekonomickú situáciu obyvateľov. Treba sa poradiť, čo s tým ďalej, 

v dvorčeku je klenbová kanalizácia, treba tam dať pozor, aby sa neporušila. Bolo 

stretnutie ku plynofikácii, organizovalo to odd. výstavby, Ing. Kladivíková.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – zo stretnutia k plynofikácii vyplynulo, že dvaja mali záujem 

o plynofikáciu, ale je to pre nich vysoký finančný náklad.  

 

Ing. Matej Michalský:  

 kosenie Drieňová, kto kontroluje kvalitu? Mesto za to platí, nie je to vykonané v dobrej 

kvalite,  

 Ing. Ján Hlinka – kosenie sa kontroluje, zistené problémy sa operatívne riešia. V období 

mesiaca máj, jún bolo daždivé počasie, preto tieto práce mali omeškanie.  

 

 spýtal sa na okolie Nového zámku, je to zarastené, dalo sa odtiaľ vidieť na časť mesta, za 

posledné roky už nie je vyhliadka na mesto. Či je možné zeleň znížiť?  

 Mgr. Nadežda Babiaková – riešilo sa to s pánom Kaníkom, aj cez OOCR by sa to dalo 

vypíliť. Nie je to majetok Mesta. Výhľady sú odtiaľ pekné, môže sa to na OOCR 

prerokovať.  

 Igor Kuhn - predtým ako sme to vypílili, nebolo od Nového zámku vidieť vôbec nič. 

Odstránili sme kriaky a vypílili nejaké stromy, aby sa otvoril aspoň výhľad smerom na 

Starý zámok a stred mesta. Všetko samozrejme s potrebnými povoleniami. Robili sme to s 

pilčíkmi zo Spojenej školy, odpad odviezli TS, m. p.. Dohodli sme sa so Slovenským 

banským múzeom, že odteraz sa o to budú starať, udržiavať to. Na väčšie zásahy nemáme 

kapacity, aj toto sme urobili nad rámec - patrí to SBM. 

 Mgr. Milan Kabina – na kosenie je veľa sťažností, konkrétne z Ulice MUDr. J. Straku. 

Možno Technické služby, m. p. pod novým vedením by to vedeli lepšie zabezpečiť.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – možno prostredníctvom sociálneho podniku by sa to dalo 

zabezpečiť. Počet kosení sa zvýšil.  

 

 

 



Ľubomír Barák: 

 ku kosenie, boli pokusy o kosenie aj cez mestské podniky, možno budú mať záujem 

o kosenie. Kosí sa pri parkovisku, ale keď sú tam autá, nedá sa to kosiť. Ľudí treba 

vyzvať, aby autá odpratali a mohlo sa tam plnohodnotne kosiť, bez poškodzovania áut. 

Pán Hegyi vyhral súťaž, ľudia sú nedisciplinovaní,  

 Ing. Ján Hlinka – občania nerešpektovali výzvu na preparkovanie áut. K preparkovaniu 

áut budú trvale vyzývaní. Do akej miery budú rešpektovať výzvy, predpokladať neviem.   

 

 smeti na Drieňovej sa kopia (aj časti nábytku), byty sú odkúpené, v stojiskách na 

komunálny odpad je málo kontajnerov na počet ľudí, v lokalitách, kde sa separuje viac 

a je málo nádob, treba dokúpiť aj zberné nádoby,   

 Ing. Miloš Filjač, riaditeľ TS m. p. - murované stojiská na Drieňovej sú konštruované na 

určitý počet kontajnerov a nie je možné tento počet ľubovoľne zvyšovať. Objemný odpad 

a elektroodpad do stojísk nepatrí, občania majú povinnosť zaniesť to na zberný dvor. Ak 

sa kontajnery preplňujú, jediným riešením je zvýšiť frekvenciu vývozov. Tu sme však 

limitovaní technikou, aj personálnym vybavením a financiami. Triedený zber papiera a 

plastov sa na Drieňovej robí každý týždeň. Zmesový odpad sa vyváža dvakrát do týždňa 

(v pondelok a v piatok). V súčasnosti pri vyššie popísaných frekvenciách vývozov máme 

za to, že sa situácia na Drieňovej výrazne zlepšila a je pod kontrolou. Keby obyvatelia 

stláčali duté obaly (PET fľaše, tetrapaky, ...) a trhali kartónové krabice, situácia by bola 

podstatne lepšia. Interpelácia zrejme pochádza ešte z obdobia, kedy kontajnery boli často 

skutočne preplnené (marec, apríl 2020).  

  

 Povrazník, v bytovke je 84 rodín, je tam neporiadok, málo košov na separovaný odpad, 

budeme sa tým musieť zaoberať, neplatia za byty, za smeti. Ak neplatia a neseparujú, 

treba dať byty poriadnym občanom.  

 Ing. Miloš Filjač, riaditeľ TS m. p. - situáciu na Povrazníku - Budovateľská 13-14 sme 

riešili po dohode s domovým dôverníkom presunutím stojiska začiatkom júla 2020 dozadu 

na parkovisko za bytovku, na najvzdialenejšie možné miesto od bytovky. Zároveň sme 

situáciu konzultovali so správcom bytoviek - s Bytovou správou (p. RNDr. Bačík), 

navrhnuté riešenie RNDr. Bačíkom bolo, že sa spraví schôdza, kde sa nájomníci dohodnú 

na všeobecne akceptovateľnom umiestnení stojiska.  

 RNDr. Pavel Bačík – kontajnery sa kupujú z fondu opráv, tam kde je správca Bytová 

správa s. r. o., Budovateľská 13, 14.  Povrazník – je tam podozrenie na dovoz smetí, 

kontajnery nie je problém zabezpečiť, objednávajú sa cez TS, m. p.. Byty na Drieňovej sú 

väčšinou v správe SBD.  

 

Helena Koťová: 

 park Križovatka, treba tam opíliť suché konáre stromov, sú tam diery, behajú tam 

potkany, oznámila to aj Ing. Hlinkovi,  

 Mgr. Nadežda Babiaková – pozemok parku nie je mestský,  

 RNDr. Zuzana Šušková – vzhľadom k tomu, že uvedený pozemok nie je vo vlastníctve 

mesta, nie je možné požiadavku splniť. Mesto zaslalo vlastníkom výzvu na odstránenie 

nežiaduceho stavu. Vlastník je povinný podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č. 

543/2002 Z. z. §47 odst.2 sa o pozemok, na ktorom rastú dreviny starať, udržiavať ho.  

Čo sa týka deratizácie, mesto Banská Štiavnica v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji  verejného zdravia, v znení neskorších predpisov, zabezpečí 

v jesennom období  deratizáciu priestranstiev  na území mesta Banská Štiavnica. 

Deratizáciu priestranstiev a nehnuteľností vo vlastníctve mesta Banská Štiavnica bude 

zabezpečovať firma Gelos s.r.o., so sídlom Petra Jilemnického 723/2, 969 01 Banská 



Štiavnica,  IČO: 51 728 389. Zároveň vyzve všetkých správcov bytov, poľnohospodárske 

podniky, prevádzky podnikania a organizácie, ktoré spravujú objekty na území mesta 

Banská Štiavnica, ako aj vlastníkov bytových domov a objektov, užívateľov nehnuteľností 

a pozemkov, aby si splnili povinnosť  v zmysle § 51 ods. 1 písm. a) a § 52 ods. 1 písm. k) 

zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zabezpečili 

vykonanie regulácie živočíšnych škodcov deratizáciou svojich objektov, ich okolia a 

prípojok kanalizácie pred objektmi. 

 

 spýtala sa na pokračovanie ďalšej etapy parku pri Terne na Drieňovej, 

 Mgr. Nadežda Babiaková – projekty boli zastavené, mesto podklady dalo. V novom 

programovacom období vieme, na čo by mali byť orientované, v prvom rade to budú 

mestské kúpele.  

 

 kedy sa budú maľovať priechody pre chodcov?  

 JUDr. Gejza Volf –všetky priechody pre chodcov sú namaľované.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – požiadali sme o namaľovanie priechodov na ceste I. triedy.  

 

 dokedy je otvorené ihrisko pri Terne na Drieňovej? 

 Ing. Rastislav Marko - Oficiálne otváracie hodiny sú nasledovné 

Počas roka (okrem letných prázdnin) 

 

 

 

Júl – august: 

PO - PI 10:00 - 18:00 

SO - NE 10:00 - 18:00 

Po 18.00 je možné si ihrisko rezervovať. Počas leta sa otvára ihrisko v prípade priaznivého 

počasia aj skôr, aby sme vyšli v ústrety verejnosti. 

 

 detské ihrisko pre Drieňovú je malé, bolo by potrebné aj ďalšie ihrisko pri bloku B1 

opraviť, zobrať do správy mesta, 

 Mgr. Nadežda Babiaková – budovanie detských ihrísk je finančne náročné, musia byť na 

nich certifikované prvky.  

 Ing. Rastislav Marko - budovanie uvedeného ihriska na Drieňovej sa neplánuje. 

V budúcnosti plánujeme skultúrnenie prostredia existujúceho ihriska a menšie prvky pre 

deti budú osadené v rámci projektu Park Drieňová. Odstránenie uvedeného ihriska 

momentálne tiež nie je možné vzhľadom na vyčerpaný rozpočet na detské ihriská. 

Likvidáciu uskutočníme v budúcom roku. 

 žiadala vyspraviť Katovu ulicu, je v zlom stave,      

 Mgr. Nadežda Babiaková – na ulicu je spracovaná PD, komplexná oprava ulice je 

možná, urobí sa zo štátnej dotácie, sú určené priority.  

 

 požiadala o pomoc pre Túlavú labku (majú 15 mačiatok) 

 

JUDr. Dušan Lukačko:  

 pozemky pri štátnej polícii, bola tam kedysi spracovaná štúdia, je to reálne, že sa spraví 

cesta, dá sa tie pozemky odčleniť? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – bola požiadavka nad múrom urobiť vstup na pozemky a 

požiadavka aj na bytovú výstavbu do svahu. Výstavba je v súlade s ÚPN. 

 Ing. Zuzana Kladivíková – pozemky sa dajú odčleniť,  a či je reálne urobiť 

 

PO - PI 

 

14:00 - 18:00 

SO - NE 10:00 - 18:00 



komunikáciu, nám povie až projektová dokumentácia,  ktorú by bolo dobré dať urobiť 

pred odčleňovaním pozemkov, v prípade, že sa nájdu finančné prostriedky na PD 

odhadom 10 000 – 20 000 eur, a neskôr   na realizáciu  komunikácie rádovo v stovkách 

tisíc eur je možné spraviť aj cestu.   

  

 vstupy do mesta od Svätého Antona sú zarastené, aj od Hájika, 

 Ing. Ján Hlinka – prístupové cesty do Banskej Štiavnice v smere od Svätého Antona ako 

i od Banskej Belej sú cestami I. triedy, o ktoré sa stará Regionálna správa ciest. Vedúceho 

strediska sme požiadali, aby dbal na udržiavanie vstupov do mesta. 

 

 spýtal sa na rozkopávku na Dobšinského ulici pri pani Pačesovej,  

 Ing. Zuzana Kladivíková – nerovnosť na komunikácii po rozkopávke bola odstránená. 

 

 parkovanie cez víkendy – na parkovisku je pár áut, ostatné autá stoja popri ceste 

(Skanzen, od piarskej brány),  treba vyberať a dať tam službu,  

 PhDr. Peter Šemoda – v zmysle aktuálne účinného VZN o parkovaní je na tomto úseku 

cesty v prípade konania kultúrno – spoločenského podujatia umiestnené prenosné 

dopravné značenie, ktoré určuje miesta, kde je možné zaparkovať dočasne a tieto miesta 

sú spoplatnené. Mimo týchto podujatí a dopravného vyznačenia v týchto miestach stáť 

možné nie je, pričom MsP takéto parkovanie považuje za priestupok v zmysle pravidiel 

cestnej premávky.  

 

 je potrebné čistenie Drieňovej od náletových drevín, bývalé klzisko medziblok za MŠ, 

 Ing. Ján Hlinka – Samonálety boli zlikvidované a odvezené technickými službami, m.p. 

Banská Štiavnica v 29. týždni. 

 

 pošta Drieňová, treba spevniť cestu – chodník, keď sa pošta vozí a prší, je tam blato, dať 

to ako prioritu,  

 Ing. Ján Hlinka –  finančné prostriedky na spevnenie cesty alebo chodníka v tomto úseku 

je potrebné zapracovať do úpravy rozpočtu mesta, nakoľko ide o vybudovanie spevnenej 

cesty k prevádzke pošty  

 

 na Šobove za bytovkou č. 7 je stojisko áut, sú aj rozobraté, sú tam chyžky, usmerniť 

parkovanie,  

 PhDr. Peter Šemoda – MsP vykonala šetrenie vo veci vrakov na Šobove, za uvedeným 

účelom zistila majiteľov vrakov, vyzvala ich na odstránenie, po uplynutí stanovej lehoty  

bude vykonaná kontrola. Kontrolou tiež bolo zistené, že tzv. chyžky slúžia občanom na 

uskladnenie dreva. MsP v spolupráci so zamestnancami komunitného centra riešila aj 

problém usmernenia parkovania a ďalej bude v tejto veci konať a upozorňovať 

a dohliadať na poriadok v parkovaní.  

 

 Akademická ulica, postriekať burinu, ktorá rastie pomedzi kocky, 

 Ing. Ján Hlinka – ulica Akademická bola opätovne vystriekaná proti burine dňa 12. 07. 

2020  

 

 opraviť priechod pre chodcov v odbočke z Mierovej do Botanickej ulice, treba opraviť 

„prepadlisko“ v strede križovatky po oprave,   

 Ing. Ján Hlinka – opravu prechodu pre chodcov zabezpečia Technické služby, m.p. 

Banská Štiavnica v 30. týždni 

 



Mgr. Peter Ernek: 

 Prenčovská cesta a z Hontianskych Nemiec je nebezpečná, začínajú tam byť vážne 

problémy, bol tam vyvalený kamión. Prístupové cesty – mesto by mohlo vyvolať 

stretnutie. Taktiež cesta na Banskú Belú je nebezpečná. Tú tam vážne dopravné nehody.   

 Mgr. N. Babiaková – problematické sú krajnice, cesta bola prekategorizovaná, nemá 

potrebné parametre.       

 

Ing. Ján Čamaj 

 v auguste je plánovaná oprava Mládežníckej ulice, navrhol dať zbrúsený materiál za 

plaváreň a skultúrniť to.  

 Mgr. N. Babiaková – prebieha verejné obstarávanie na stavbu. Asfalt sa môže využiť.  

 

RNDr. Pavel Bačík:  

 bolo stretnutie na plavárni s plavcami, bolo povedané, že Mesto dáva málo na šport, bolo 

by dobré vyčísliť, a na porovnanie uviesť čísla iných miest, koľko je vstupné na plaváreň 

inde. Niekedy existovali skryté dotácie, bola tabuľka, kde boli zahrnuté aj kultúrne 

inštitúcie, kde boli úľavy na nájmoch. Aj toto by navrhol dať do správy. Ako a za akých 

podmienok plaváreň funguje. Strelci, ktorí dosahujú svetové výsledky, trénujú v budove 

plavárne, platia elektriku. Celú investíciu do opravy hradili oni. Nemajú žiadne zľavy, 

výsledky majú svetové. Iné športy, je tam nevyváženosť, čo sa týka plavcov, treba to dať 

na papier, aby to bolo jasné. Boli tam vážne obvinenia z korupcie na obdobie rokov 2006 

– 2010.  

 Ing. Ján Čamaj – ponúkol pomoc pri realizácii vodovodnej prípojky.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – bude podaná správa ešte pred MsZ, stretnú sa k tomu. 

V roku 2019 bola predložená rozsiahla správa, kúpele majú svoj vek. Ktoré mesto s 10 tis. 

obyvateľmi má krytú plaváreň? Treba si povedať, aké sú priority. Športovísk je veľa, 

mesto si musí vziať úver. Bol tu statik, na plaváreň treba urobiť PD, rozdeliť ju na 

jednotlivé celky (rozvody, vzduchotechnika).   

 

 Štefan Mičura – spýtal sa, kedy sa otvorí plaváreň? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – predpokladá sa od 15. 8. 2020.  

 

Mgr. Milan Kabina:  

 boli tu ministri, škoda, že o tom neboli informovaní poslanci MsZ, boli by ich privítali. 

Bol tu aj minister ŽP, pod ktoré spadá Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., spýtal 

sa, ako bude ďalej s fungovaním tejto inštitúcie v našom meste? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – áno, bol tu minister hospodárstva a minister životného 

prostredia. Prekonzultovala s ním fungovanie štátnej banskej správy - Hlavný banský 

úrad, ten tu zostane.  

 Mesto plánuje usporiadať oslavy dňa baníkov, Salamander v novej verzii, budú pozvaní aj 

ministri, informácia bude podaná v MsZ.  

 Pánovi ministrovi Jánovi Budajovi objasnila situáciu okolo SVP, š. p., Mesto docielilo 

jeho zotrvanie v našom meste. 6. 7. má byť uzavretie výberového konania na nového 

generálneho riaditeľa. Urobí sa ekonomické nastavenie podniku, súčasná finančná situácia 

nie je dobrá. Pre mesto je dôležité, aby tu zostali.    

 Tiež na pozícii riaditeľa Lesy SR, š. p. bude nový riaditeľ, aj na pozícii riaditeľa 

Slovenskej vodohospodárskej výstavby.  

 Čo sa týka spolupráce Mesta s CHKO ŠV, táto je na dobrej úrovni.  

 SBM spravuje veľmi cenný fond, ktorý je na zozname UNESCO, ako aj zbierkový fond 

Galérie Jozefa Kollára, uzavrie sa to.  



 mesto potrebuje pracovníčku do výdajne pošty na Drieňovej, súčasná končí pracovný 

pomer, poďakovala pani Luptákovej za vykonanú prácu,  

 

 Ľubomír Barák – spýtal sa, či stretnutie k problematike Galérie J. Kollára v kine 

Akademik organizovalo Mesto? Poslanci MsZ neboli pozvaní. 

 Ing. Rastislav Marko – stretnutie neorganizovalo Mesto, zástupca SBM požiadal, či 

takéto stretnutie môžu urobiť v kine.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – Galéria J. Kollára je súčasťou SBM. Poskytnutie priestorov 

bolo na základe dohody medzi Mestom a SBM.  Bolo potrebné zabezpečiť väčší priestor, 

aby boli dodržané hygienické opatrenia.   
 


