
Interpelácie a dopyty poslancov z MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa  14. 10. 2020 

 

JUDr. Dušan Lukačko:  

 vstup do Banskej Štiavnice od Svätého Antona, odbočka pri Stavmate, skládka, treba 

pokosiť,  

 Ing. Ján Hlinka - k uvedenej interpelácii uvádzame, že skládka, na ktorú poukazuje pán 

poslanec a žiada súčasne pokosiť pozemok, je situovaná na pozemku C KN 1638/2, ktorý 

je vo vlastníctve právnickej osoby so sídlom Štiavnické Bane a susedná parcela C KN 

1638/1, ktorú treba pokosiť je vo vlastníctve fyzickej osoby. Mesto Banská Štiavnica 

nemá preto právo vstupu a vykonávania úprav na pozemkoch cudzích vlastníkov. Podnet 

bol odstúpený na úsek životného prostredia na vybavenie.  

 

 cesta ku strelnici, invázne rastliny, parkovanie áut, 

 Ing. Ján Hlinka - invázne rastliny zlikvidovali Technické služby, m. p. v 46. týždni.  

 

 Banky – vyčistiť od náletových drevín okolo cesty – chaty, 

 Ing. Ján Hlinka – náletové dreviny okolo cesty na Bankách odstránia pracovníci malých 

obecných služieb do konca mesiaca november  2020. 

 

 opíliť strom na Ulici D. Licharda č. 8, je potrebná pomoc plošiny,      

 Ing. Ján Hlinka – opílenie stromu na Ul. D. Licharda vykonali Technické služby, m. p. 

dňa 16. 11. 2020. 

 

 opraviť cestu Ulica D. Licharda 

 Ing. Ján Hlinka – Miestna komunikácia je vyspravená. 

  

 jednosmerná premávka – Ul. D. Licharda, ide zima 

 Dušan Vahlandt – uvedená požiadavka musí byť prerokovaná s obyvateľmi ulíc 

Vodárenská a D. Licharda. Následne bude žiadosť zaslaná na ODI v Žiari nad Hronom.  

 

 parkovisko Dolná ulica, nie je spoplatnené? Prečo?  

 Ing. Zuzana Kladivíková -  z dôvodu  rekonštrukcie Mládežníckej ulice a dočasného 

zrušenia parkovacích miest na „starom ihrisku“ nebude parkovanie na parkovisku Dolná 

ulica spoplatnené.  

 

 vyčistiť mrežu na Ul. Ľ. Štúra (pri mojom dome)  

 Ing. Ján Hlinka – vyčistenie mreže zabezpečia Technické služby, m. p. v 47. týždni. 

 

 projekt chodník Počúvadlianske jazero, ako pokračuje? 

 Ing. Zuzana Kladivíková – projekt chodníka Počúvadlianske jazero nezabezpečuje  

Mesto Banská Štiavnica, tento rieši OOCR.  

 

 parkovanie v botanickej záhrade pri múre školy 

 PhDr. Peter Šemoda – areál botanickej záhrady je majetkom VÚC BBSK, pozemky nie 

sú vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica.   

 

 

 



 Mládežnícka ulica – zákrutu pri Lesníckom internáte vyčistiť od náletových drevín 

a splanírovať svah  

 Ing. Ján Hlinka – Vyčistenie cesty od náletových drevín zabezpečia Technické služby, 

m. p., v 47. týždni. 

 

Mgr. Mikuláš Pál: 

 navrhuje, aby parkovanie na parkovisku Dolná bolo do konca roka zdarma, nielen počas 

rekonštrukcie parkoviska na Mládežníckej ulici, 

 Ing. Zuzana Kladivíková – rekonštrukcia Mládežníckej ulice je plánovaná 

a zazmluvnená do konca roka 2020, preto aj parkovisko na Dolnej bude sprístupnené 

zdarma do konca roka 2020 

 

 žiadam, aby na ďalšie pracovné stretnutie pred zastupiteľstvom bol zaradený bod  "Návrh 

Dodatku č. 5 k VZN č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica.“ Je presvedčený, 

že túto mimoriadne citlivú tému netreba nechať len tak. Bolo by ju dobré posunúť ďalej v 

prospech obyvateľov dotknutých častí mesta.  

 

 Mgr. Martin Macharik:  

 opýtal sa, či niečo bráni odstráneniu bývalých telefónnych búdok Pod Kalváriou, ktoré už 

niekoľko rokov neplnia svoj pôvodný účel a akurát hyzdia verejný priestor politickou 

reklamou. Podobná situácia bola aj na Križovatke, kde došlo k ich odstráneniu, preto ma 

zaujíma dôvod prečo sa tak nestalo aj Pod Kalváriou 

 Oľga Nigríniová - k vlastníctvu telefónnych búdok sa vlani prihlásila spoločnosť MINI 

MEDIA, s.r.o., Kopčianska 16, 851 01 Bratislava, e-mail: info@foxone.sk, tel: 

0901727027, pôvodne to chceli ponechať na reklamné účely. Aktuálne poštu nepreberajú, 

na e-maily neodpovedajú, telefón neberú. Nemáme vedomosť o tom, kto odstránil búdky 

na Križovatke. 
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