
Interpelácie a dopyty poslancov z MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa  24. 03. 2021 

 

Ľubomír Barák:  

 Povrazník, cesta k bytovke a vybetónovaná plocha, hromadí sa tam neporiadok, treba to 

vyčistiť a opraviť, resp. upozorniť majiteľa, nech to vyčistí,   

 Ing. Ján Hlinka – vyčistenie zabezpečili Technické služby, m. p. Banská Štiavnica v 16. 

týždni.  

 

 cesta na Povrazník okruh na Budovateľskej ulici, zaradiť do vysprávok, 

 Ing. Ján Hlinka – cesta je zaradená v pláne pre vysprávky miestnych komunikácií na rok 

2021/2022.  

 

 stojisko na odpad Budovateľská ulica, zaradiť do úpravy rozpočtu, 

 Ing. Kamila Lievajová – požiadavka bude riešená v rámci rozpočtu v roku 2021. 

 

 trojuholník na sídlisku Drieňová smer na Banský Studenec a cesta ku garážam vyspraviť, 

treba to vyasfaltovať, dať tam 2 lampy VO,   

 Ing. Ján Hlinka – „Trojuholník“ na sídlisku Drieňová bude vyspravený v rámci 

vysprávok miestnych komunikácií na rok 2021 a rozšírenie VO musí byť riešené 

projektovou dokumentáciou, vrátane cesty smerom ku garážam. 

 

 Učiteľskú ulicu za Jednotou vysprávkovať, staré rozbité kvetináče odstrániť, aj v iných 

častiach sídliska,  

 Ing. Ján Hlinka – Učiteľská ulica bude riešená v rámci vysprávok MK v roku 2021. 

Kvetináče budú odstránené Technickými službami, m. p. Banská Štiavnica.  

 

 Bratská ulica pri TOLE, zistiť majiteľa dlhodobo odstaveného stánku a tento odstrániť 

z pozemku, úsek upraviť, možno aj na parkovanie,    

 PhDr. Peter Šemoda - Mestská polícia vykonala k veci šetrenie, v priebehu ktorého sa 

majiteľa stánku zistiť nepodarilo. Po dohode s riaditeľom TS bude stánok z miesta 

odstránený a dočasne uskladnený na TS, m. p..   

 

 Ul. MUDr. J. Straku vyspraviť,  

 Ing. Ján Hlinka – Ulica MUDr. Jána Straku bude vyspravená v rámci vysprávok MK v 

roku 2021. 

 

 list od predsedu FK Sitno, ide o projekt, v roku 2019 žiadali prostriedky, komunikácia 

viazne, možno by to bolo dobré posunúť do komisie športu, s novým predsedom sa 

nekomunikovalo, teraz sa súťaží niečo iné.  

 Mgr. Nadežea Babiaková – má k tomu stanovisko, v priebehu rokovania MsZ ho poslala 

poslancom MsZ. Priložiť písomné stanovisko do interpelácií  

 Ing. arch. Jakub Melicherčík –  

 Altánok SFZ: Daným návrhom budú zlepšené podmienky na šport v danom území, 

nakoľko vychádzal aj z pôvodnej štúdie, ktorú iba čiastočne transformoval do súčasnej 

architektúry. Samotný návrh bol odkonzultovaný osobne na stretnutí s p. Hudákom ml., 

kde na osobnom stretnutí, neboli dané žiadne pripomienky a jedine podmienky k 

rozšíreniu spevnenej plochy a k rozšíreniu oplotenia sa do návrhu zapracovali. 

Návrh bol schválený KPÚ Banskou Bystricou a súčasne rekonštrukcia altánku je povolená 

aj stavebným úradom. Samotný návrh súčasne obsahuje statický výpočet a riešenie 



spevnených plôch v okolí a napojenie na siete v území. 

Návrh nového altánku efektívnejšie pracuje s priestorom a je iba o 4m
2
 pôdorysne v 

rozmedzí stĺpov rozmerovo menší, ako bol v pôvodnej štúdii, ktorá bola poňatá 

historizujúcim štýlom a súčasný návrh sa snaží nadviazať na modernú infraštruktúru 

štadiónu a jestvujúceho objektu zázemia štadióna. Takže poskytuje dostatok priestoru na 

sedenie. Súčasne sa oproti pôvodne predimenzovanej konštrukcii v štúdii vyhodili 

stredové stĺpy, ktoré bránili a obmedzovali pohyb a  rozloženie v priestore. Ekonomicky 

bola drevená konštrukcia pôvodného altánku zbytočne staticky predimenzovaná, čo malo 

za následok samotné zvýšenie ceny. Samotná pôvodná štúdia nemala ani len statické 

posúdenie, čo malo za príčinu zbytočné použitie  nadbytočného materiálu, čo len 

zvyšovalo cenu samotného návrhu. Samotný aktuálny návrh sa musel zosúladiť s návrhom 

plánovanej atletickej dráhy, s ktorou pôvodná štúdia nerátala. Súčasne dáva priestoru 

pridanú hodnotu skladového priestoru (kontajneru, ktorý sa prípadne do budúcna dá 

pretransformovať na odbytovú časť pre prestrešenú časť), nakoľko súčasné skladové 

priestory sú skôr polepené búdy, ktoré sa rozpadajú. Na samotný kontajner môžu do 

budúcna nadväzovať ďalšie objekty kontajnerov na rozšírenie a obnovu infraštruktúry 

štadióna (zariadených kontajnerov, ako napr.  vonk. soc. zariadením atď. ...) nakoľko tie 

jestvujúce sú vonkajšie a rozpadávajú sa. Súčasne by sa mohli pridať ďalšie, ktoré by 

tvorili aj zázemie pre iné účely. Keďže dotácia sa musí minúť do konca júna a stavba musí 

stáť, a nové vyjadrenia, napr. od KPÚ môžu trvať niekoľko mesiacov, resp. rok , nie je 

možné už samotný návrh meniť, nakoľko bol schválený aj KPÚ Banská Bystrica. Z 

časového hľadiska je nemožné meniť návrh. 

 

Atletický štadión SAZ 

Čo sa týka náporu atletických podujatí, tento pojem sa zbytočne preháňa, nakoľko 

podujatia viazané na SAZ, ktoré by tu mohli byť konané po rekonštrukcii, majú slúžiť iba 

na prípadne výnimočne konané majstrovstvá v mládežníckych kategóriách, ktorých 

potreby nie sú na infraštruktúru veľmi náročné a vedel by ju bezproblémovo zabezpečiť aj 

súčasný stav infraštruktúry. Prípadné dobudovanie ďalšej potrebnej infraštruktúry je vždy 

možné. Bežne sa na štadióne konajú napr. podujatia, ako malý cestný beh, kde  býva 

účastných asi 250 detí + rodičia  (možno 500 ľudí) a štadión takýto nápor bez problémov 

zvláda. Súčasťou rekonštrukcie štadióna je vyrovnanie a vývoz materiálu na vyrovnanie 

terénu v okolí štadióna, kde by sa súčasne mohol vytvoriť priestor na parkovanie. 

Samotná dotácia štátu je na atletickú časť, ktorá je v kritickom stave a podmienky nutnosti 

konkrétnych disciplín si určovalo SAZ, čo bolo dané aj zmluvne. Samotný rozsah 

disciplín je viazaný na využitie dotácie, a preto je rozsah disciplín v etapách daný. 

Súčasne prípadná zmena daného projektu môže viesť k časovému posunu a nerealizovaniu 

daného zámeru. Synchronizácia realizácie štadiónu s futbalovými súťažami sa dá dopredu 

dohodnúť, nakoľko rekonštrukcia atletickej časti nezasahuje do futbalovej časti štadiónu. 

Súčasná pandémia obmedzila využitie plochy futbalistami a inými a dáva tak priestor a 

dostatok času na modernizáciu štadiónu, s vytvorením adekvátneho priestoru na 

športovanie pre ľudí. 
 

JUDr. Dušan Lukačko:  

 parkovanie Drieňová, venovať sa tomu, je tam veľa áut, najmä vedľa paneláku pri MF 

Centre,  

 Ing. Zuzana Kladivíková – po dopracovaní rozpočtu realizácie prác bude samotná 

realizácia zapracovaná do rozpočtu mesta.  

 

 



 

 

 

 vstup do Banskej Štiavnice od Svätého Antona vyčistiť, sú tam kopy odpadu,    

 RNDr. Zuzana Šušková – nelegálna skládka odpadov bola nahlásená na Okresný úrad 

Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o ŽP. Podľa vyjadrenia príslušného odboru 

v súčasnej dobe prebieha správne konanie v súlade so zákonom o odpadoch voči 

vlastníkom pozemkov, na ktorých je nelegálna skládka umiestnená. Po ukončení konania 

nás Okresný úrad Banská Štiavnica oboznámi s výsledkom. 

 

 Šobov, sú tam autá a vraky,  

 PhDr. Peter Šemoda - Mestská polícia zabezpečila odstránenie všetkých vrakov zo 

Šobova. Ostatné vozidlá, ktoré na Šobove parkujú v súčasnosti, sú majetkom súkromných 

osôb a tie odstrániť nie je možné.  Všetky vozidlá majú pridelené evidenčné čísla a majú 

platnú STK.  

 

 opravy ciest prinášajú aj negatíva, po novej ceste smerom ku strelnici chodia autá rýchlo, 

navrhuje to riešiť retardérmi, doplniť označenie hlavnej a vedľajšej cesty,  

 Dušan Vahlandt – osadenie retardéru na uvedenú ulicu je otázne, to budeme na každú 

novo preasfaltovanú ulicu osádzať spomaľovače? Spomaľovače majú svoj význam najmä 

na miestach s vyšším výskytom detí, či v obytných zónach. Spomaľovače napriek tomu, 

že plnia svoj účel, začnú mnohým obyvateľom časom prekážať. Prirodzenými 

spomaľovačmi na vozovkách sú jamy a výmole, ktoré síce nespôsobujú hluk, ale za to 

netešia vodičov. Umelé spomaľovače plnia svoj účel, avšak majú tiež aj svoje nevýhody a 

tak žiadosť o ich umiestnenie si treba dobre premyslieť. Retardér nie je problém osadiť, 

ale horšie je to už s jeho odstránením. 

Osadenie dopravného značenia hlavnej a vedľajšej cesty bude po prerokovaní 

s dopravným inšpektorátom doplnené.  

 

 Ul. D. Licharda, je tam zákaz vjazdu okrem dopravnej obsluhy, požiadal o urobenie 

jednosmerky v smere dolu. 

 Dušan Vahlandt – v prípade zjednosmernenia Ulice D. Licharda je potrebné navrhnúť 

a dať schváliť celkovú koncepciu dopravy v lokalite od Botanickej ulice a súvisiacich ulíc 

Vodárenská a Úvozná. 

 

Mgr. Milan Kabina: 

 Špitálska ulica, bola tam žiadosť o odkúpenie pozemku, odpoveď bola, že sa tam počíta 

s vybudovaním detského ihriska, čas ukázal, že rozhodnutie nebolo správne, ani v tomto 

rozpočte nie sú vyčlenené peniaze na ihrisko, betónová plocha je nevyužitá, zhromaždili 

sa tam vraky áut. Žiadosť bola taká, že to chcel odkúpiť záujemca na vybudovanie 

obytného domu,  územie chce mesto. Navrhol osloviť záujemcu, či má o to ešte záujem, 

resp. bolo by lepšie vybudovať tam komunitný dom, aby sa územie neznehodnotilo.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – v zmysle ÚPN sú tam všetky siete, aby sa územie 

nepredávalo na výstavbu bytového domu, ale si ho mesto ako vlastník ponechalo pre svoje 

potreby a na zmysluplné využitie územia.   

 PhDr. Peter Šemoda – Mestská polícia zistila všetkých štyroch majiteľov vrakov, ktoré 

sú odstavené na betónovej ploche. Všetkým majiteľom bolo nariadené, aby v lehote dvoch 

týždňov vraky odstránili. Následne boli poučení, ak vraky neodstránia, budú odstránené 

na ich náklady TS, m. p. Banská Štiavnica.   

 Ing. Zuzana Kladivíková - v prípade, že ide o pozemok p. č. 1720 v k. ú. Banská 



Štiavnica, tento je vhodný tak na výstavbu detského ihriska, ako aj napr. bytového domu , 

alebo aj inej vybavenosti územia do budúcnosti, nakoľko v tejto lokalite budú vznikať 

ďalšie bytové jednotky, z tohto dôvodu nie je vhodné uvedený pozemok odpredať do 

súkromného vlastníctva. 

 

Štefan Mičura: 

 prečo sa zmenil počet členov výberovej komisie na riaditeľa MsL, prečo bol párny počet? 

Malo byť 13 členov,  

 Mgr. Nadežda Babiaková – počet členov výberovej komisie sa nemenil. 

 

 prečo boli otvorené obálky do výberového konania na riaditeľa MsL Banská Štiavnica? 

 Mgr.  Nadežda Babiaková – personalistka pripravila tabuľky pre komisiu a 

vyhodnotenie kritérií v zmysle vyhláseného výberového konania, niektoré obálky nemali 

uvedenú adresu odosielateľa.  

 

 Bolo by dôveryhodnejšie, keby obálky otvárala komisia na to určená. Organizácia bola 

slabšia, aj nedostatočne vykúrená miestnosť.  

 

 

RNDr. Pavel Bačík:  

 S plochou na Špitálskej ulici navrhuje počkať, vzhľadom k tomu, čo plánuje VÚC 

s budovou, je tam pohyb,  dať to do súladu, 113 bytov je mestských,  ďalších 12 v bytovke 

pána Ciglana, deti by si zaslúžili, aby tam bolo niečo pre ne, zostáva už len plocha pred 

Coop Jednotou, mohli by tam byť aj kontajnery.    

 

 Na Drieňovej vznikla skupina chlapcov, ktorá sa venuje biku a upravujú si plochy, bolo 

by potrebné ich podporiť, a nájsť im plochu, kde by sa aktivite mohli venovať,  

 

 Na pracovnom stretnutí Ekonomická komisia dostala preveriť nejaké veci, úlohe sa 

venovali, prešli hrubý spis,. Skontrolovali účelnosť využitia finančných prostriedkov, bolo 

to správne vyúčtované.  

 

Ing. Ján Čamaj:  

 navrhol vlastníkovi múru za Okresným úradom nariadiť povinnú stavebnú úpravu, je to vo 

veľmi zlom stave.   

 Ing. Zuzana Kladivíková - bola vykonaná obhliadka stavu múru, bude potrebné 

vytýčenie hraníc pozemku v teréne pre zistenie, či sa múr nachádza na pozemku vo 

vlastníctve mesta, pretože jeho poloha nie je jednoznačne identifikovaná v teréne vo 

vzťahu ku katastrálnej mape, následne je potrebné vypíliť náletovú zeleň – dreviny, ktoré 

vyrastajú z múru a spôsobujú jeho rozpadávanie, takisto bude potrebné prizvať statika na 

obhliadku a následný návrh na riešenie zabezpečenia múru. Do doby splnenia všetkých 

bodov navrhujeme z odd. výstavby, uzavrieť chodník pod múrom pre verejnosť z dôvodu 

bezpečnosti.  

 

 Na kedy je plánované rozobratie haly za plavárňou? 

 Ing. Ivana Ondrejmišková – sanačné povolenie mesto má, vyhlásené bolo verejné 

obstarávanie na odstránenie objektu, prihlásili sa aj TS, m. p., bolo by to možné urobiť vo 

vlastnej réžii. Ak nie, vyhlási sa nové VO.  

 

 



Mgr. Peter Ernek  
 búdka na parkovisku pri Počúvadlianskom jazere, je vybavená elektrikou? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – mesto chce rokovať s iným možným prevádzkovateľom, 

s ktorým sa dohodnú podmienky prevádzkovania parkoviska. 

 

 či sú už aj modernejšie lampy verejného osvetlenia, bolo by ich treba dať na parkovisko 

a pripraviť to na letnú sezónu. 

 Ing. Zuzana Kladivíková - na Počúvadlianske Jazero je pripravená projektová 

dokumentácia na rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktorá zahŕňa aj parkovisko 

a príjazdovú komunikáciu v lokalite, je tam potrebná nielen výmena svietidiel ale aj 

káblových rozvodov a rozvádzača, kde projektovaný rozpočet v roku 2016 bol cca 42 000 

€. V prípade vyčlenenia finančných prostriedkov v rozpočte mesta môže byť sústava VO 

v danej lokalite zmodernizovaná. 

 

 


