
Interpelácie a dopyty poslancov z MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa  15. 12. 2020 

 

 

Mgr. Milan Kabina: 

 začala sa zimná sezóna, v ťažšie dostupnom teréne sa posýpa spôsobom „kýblik – 

lopatka“, existuje malý posypový vozík, mohlo by sa to kúpiť a používať.  

 Ing. Ján Hlinka – Technické služby, m. p. majú posýpací vozík, s ktorým 

zabezpečujú posyp na miestach, kde je to potrebné.  

 

Mgr. Martin Macharik: 

 spýtal sa, ako je naplánovaná rekonštrukcia atletického štadióna z časového hľadiska, 

či bude areál uzavretý pre verejnosť? 

 Mgr. Henrieta Godová –  v súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania. 

realizácia výstavby atletického štadióna je naplánovaná do konca roka 2022 podľa 

zmluvy o poskytnutí dotácie. Stavebné práce sú v takom rozsahu, že štadión bude 

počas doby rekonštrukcie určite pre verejnosť neprístupný.  

 

Ľubomír Barák: 

 k rekonštrukcii Mládežníckej ulice, vyslovil nádej, že asi to stihnú v termíne, 

samostatne stojaca garáž nebola v rovine, je tam jama. Projekt končí na hranici vstupu 

do OPP a hranici chodníka ku plavárni. Treba s firmou vyjednať, aby jamu zasypali.  

 Dušan Vahlandt – uvedená garáž, ani priestranstvo okolo nej nebolo súčasťou 

stavby. Nemôžeme nútiť dodávateľa stavby riešiť takéto záležitosti, môžeme ho len 

požiadať. Dodávateľ stavby vyhovel a uvedenú plochu po odstránenej stavbe 

zaasfaltoval. 

 

 spýtal sa, kto vymyslel oblúky, pre menej zdatných vodičov môže byť problém pri 

vstupe a cúvaní. Ďalšia vec je, či je to dostatočné na rozmer áut, či nezmiznú 2 miesta 

pri obchode? Budú sa maľovať čiary, kraje pri obchodoch sa nedajú nacúvať,  

 Ing. Zuzana Kladivíková – projektovú dokumentáciu úprav verejných priestranstiev 

na Mládežníckej ulici pre Mesto spracovala na základe verejného obstarávania firma 

Dopravoprojekt, s. r. o., Zvolen, - ktorej činnosť je zameraná predovšetkým  na 

spracovanie projektových dokumentácií na diaľničné a cestné stavby, železničné 

stavby, ale aj mestské komunikácie a rôzne druhy pozemných a vodohospodárskych 

stavieb. Rozmiestnenie a rozmery parkovacích miest boli navrhnuté a sú zrealizované 

v súlade s platnými predpismi. Vodorovné dopravné značenie - čiary sa budú robiť 

keď budú na to priaznivé poveternostné podmienky, v súčasnosti sa to nedá 

zrealizovať.  

 Dušan Vahlandt – vstupy na parkovisko a výstupy z parkoviska sú v poriadku. Treba 

si uvedomiť, že celá realizácia sa rieši v značne obmedzených priestoroch. Projektant 

sa musel popasovať s rôznymi technickými prekážkami, aby vedel dodržať zadávacie 

podmienky pre vytvorenie uzatvoreného parkoviska v stiesnených priestoroch, s čo 

najväčším počtom novovytvorených parkovacích miest. Je úplne nepodstatné, či bude 

o dve miesta pred obchodom menej. Parkovacích miest je v podstate viac, ako bolo 

pred rekonštrukciou. Dostupnosť do obchodov je z každého jedného parkovacieho 

miesta minimálna. Uvedené parkovisko nie je určené len pre obchody, ktoré sú tam.  

 

 

 



 COVID 19, prevádzky sú zavreté, turisti chodia po meste, je veľa smetí, hlavne celý 

trotuár,  

 Ing. Ján Hlinka – vieme o tejto situácií a z toho dôvodu sú zabezpečené služby aj 

cez víkend. 

 

 ako budú chodiť deti do školy? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – čo sa týka škôl, robila sa anketa, ZŠ J. Horáka – záujem 

prejavilo 80 %, ZŠ J. Kollára 73 %. 7-8. 1. 2021 by malo byť testovanie, ak nebudú 

nové pokyny MŠVV SR. Varianty sa menia, v súčasnosti sú nové nariadenia MŠVV 

SR.  

 

Mgr. Mikuláš Pál:  

 spýtal sa, ako fungujeme s výberom nájmov za terasy? Ako prenajímateľ si 

nájomníkov váži, viacerí podnikajú v gastro sektore, fungujú v obmedzenom režime, 

sú zasiahnutí pandémiou. Jednou z položiek je prenájom terás, sú režijné náklady. 

Bolo by korektné, keby sa im nájom za tento rok odpustil.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – máme aktuálny zoznam terás, na jednej strane mesto 

potrebuje peniaze, ale účtujú sa len prevádzkové mesiace.  

 

Štefan Mičura: 

 poďakoval rodine Szilárda Mangulta za vyasfaltovanie Ul. B. S. Timravy, navrhol dať 

článok do Štiavnických novín a poďakovať im.       

 Ing. Zuzana Kladivíková – mesto na základe žiadosti vydalo dňa 10. 07. 2020 

povolenie na rekonštrukciu Ul. B. S. Timravy pre investora Welfare s.r.o., Jakubovo 

námestie 19, 811 09 Bratislava, na základe čoho bola ulica vyasfaltovaná. 

Poďakovanie do ŠN môže byť uverejnené.  

 Mgr. Michal Kríž – poďakovanie na základe dostupných informácií môže byť 

uverejnené na stránkach ŠN. 

 

JUDr. Dušan Lukačko: 

 požiadal o odvezenie trávy z odstavnej plochy pod remeslom, 

 Ing. Ján Hlinka – tráva z odstavnej plochy bola odvezená Technickými službami, m. 

p. v mesiaci december (51. týždeň). 

 na vstupe do mesta od Svätého Antona je nepovolená skládka, špatí to, navrhol ju 

odstrániť,  

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

     pán poslanec 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 je vo  

     vlastníctve fyzickej osoby. Mesto Banská Štiavnica nemá preto právo vstupu  

     a vykonávania úprav na pozemkoch cudzích vlastníkov. Podnet bol odstúpený na   

     Okresný úrad Banská Štiavnica,  odbor ŽP, ktorý má nelegálne skládky   

     v kompetencii.   

 PhDr. Peter Šemoda –  Mestská polícia skládku zadokumentovala a následne 

odstúpila na Okresný úrad, odbor životného prostredia v Banskej Štiavnici.  

 

 Šobov, vraky áut, prístrešky, vyzvať ich, aby si urobili poriadok,  

 PhDr. Peter Šemoda –  Mestská polícia zistila majiteľov  jednotlivých prístreškov, 

spracovala menný zoznam majiteľov  a každého z nich vyzvala na odstránenie 

neporiadku,  pričom im bol stanovený termín do 20. 12. 2020.  Následne bola dňa 22. 

12. 2020  MsPo vykonaná kontrola na odstránenie závad.  Čo sa týka vraku červeného 



vozidla Š – Felícia majiteľ ani po viacerých upozorneniach MsPo vrak neodstránil, 

a preto bude vrak odstránený TS, m. p. Banská Štiavnica. Ide o majiteľa, ktorý nie je 

poberateľom  žiadnych dávok a ani nevlastní žiadny majetok, preto nie je možné mu 

uložiť žiadnu sankciu. 

 

 úprava Červenej studne, autá stoja po celej ceste popri tajchu, treba tam osadiť 

dopravné značenie, aby bolo možné dostať sa bývajúcim na usadlosť nad 

Ottergrundom,  

 Ing. Zuzana Kladivíková – Mesto má pripravenú štúdiu úprav Červenej studne, 

v ktorej je zahrnutá aj odstavná plocha vedľa cesty v smere na Hodrušu Hámre. 

Z vyjadrení dotknutých orgánov vyplynula požiadavka na spracovanie projektovej 

dokumentácie, ktorej predpokladaná cena je cca 5000 €. V prípade vyčlenenia 

finančných prostriedkov v rozpočte mesta sme pripravení obstarať takúto projektovú 

dokumentáciu. Štúdia rieši parkovaciu plochu pre cca 25 miest. Dnes v čase 

najväčšieho náporu v lokalite parkuje cca 50 až 70 automobilov.  

 Dušan Vahlandt – je pravda, že celý priestor je atypický a aj parkovanie v tejto 

lokalite je úplne zlé a divoké. Bolo by potrebné celý priestor stavebne upraviť a dať 

mu zodpovedajúcu formu. Zabezpečíme osadenie dopravného značenia tak, aby autá 

neblokovali prejazd k Ottergrundu. 

 

 je potrebné dať zákaz státia na Ul. D. Licharda.  

 Dušan Vahlandt – uvedená interpelácia je oprávnená požiadavka, zabezpečíme 

realizáciu dopravného značenia. 

 

H. Koťová: 

 požiadala o opravu chodníkov na Drieňovej, Ul. Bratská, Učiteľská, L. Svobodu, 

Energetikov.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – ku realizácii chodníka cez Kolpašskú ulicu uviedla, že sa 

spracúva projektová dokumentácia, vypísalo sa verejné obstarávanie s cenou 138 tis. 

€. Mesto to chce financovať z prebytku hospodárenia, ale môže to byť len vtedy, keď 

bude prebytok rozpočtu. Cez pozemok ide vysokotlakový plyn.  

 Ing. Ján Hlinka -   oprava chodníkov bude riešená v rámci vysprávok miestnych 

komunikácií v roku 2021 v zmysle finančných možností.  

 

Ing. Ján Čamaj: 

 poďakoval Mestu, že sa idú asanovať garáže za plavárňou,  

 

 požiadal o vyspravenie jamy na Dobšinského ulici (pri Lunterovcoch) 

 Ing. Ján Hlinka – jama na Dobšinského ulici (pri Lunterovcoch) bola vyspravená 

Technickými službami m. p., dňa 15. 12. 2020. 

 


