
Interpelácie a dopyty poslancov z MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa  23. 06. 2021 

 

 

JUDr. Dušan Lukačko: 

 pri Remesle – pokosiť, odviezť 

 Ing. Ján Hlinka – pozemok nie je vo vlastníctve Mesta, ale vo vlastníctve fyzickej osoby. 

Z tohto dôvodu Mesto pozemok nekosí. Vlastník pozemku bol telefonicky vyzvaný, aby 

pozemok pokosil. Prisľúbil, že do konca 28. týždňa, t. j. do 17. 07. 2021 pozemok pokosí. 

Splnenie prísľubu bude skontrolované.  

 

 Banky, strecha na kultúrnom dome 

 Ing. Jaromír Piliar –  stav KD Banky je dlhodobo v zlom technickom stave, preto by 

bolo vhodné dospieť ku konečnému rozhodnutiu ako naložiť s týmto majetkom mesta. 

Rozhodnutie: 

 nechať ho vo vlastníctve a komplexnou rekonštrukciou zabezpečiť jeho funkcionalitu 

ako centrum kultúrno-spoločenského života občanov miestnej časti Banky alebo 

 odpredať, nakoľko štruktúra osídlenia sa mení, trvale prihlásených občanov ubúda, 

začína prevládať využitie nehnuteľností na sezónne ubytovanie pre oddych a cestovný 

ruch,  

by malo rozhodnúť o investovaní - neinvestovaní do technického stavu objektu. 

 

 pohrabať cintoríny po kosení 

 JUDr. Emília Jaďuďová – v období vyhodnocovania interpelácie boli všetky pohrebiská 

pokosené, odpratané. Začalo sa už druhé kosenie, konkrétne na Ev. a.v. cintoríne, 

pokračovať sa bude v Lazarete. 

 

 burina na maďarských hroboch 

 JUDr. Emília Jaďuďová – burina na pamiatkových chránených hroboch sa postupne 

odstraňuje.  

 

 

Mgr. Mikuláš Pál:  

 „Opätovne ma oslovili obyvatelia ulice SNP. Problémom je vysoká rýchlosť 

predchádzajúcich automobilov, po nie tak dávno zrekonštruovanej ulici. Tento problém 

som už v rámci interpelácií predniesol viac krát. Bohužiaľ zatiaľ sa nič pre riešenie 

neurobilo. Žiadam, aby sa tým začal úrad zaoberať ešte pred tým ako sa stane nešťastie.  

 Ing. Ján Hlinka – obmedzenie rýchlosti patrí do kompetencie cestného správneho 

orgánu, ktorý musí danú situáciu prehodnotiť a vydať rozhodnutie o umiestnenie 

dopravnej značky. Oddelenie PaSM na cestný správny orgán žiadosť o určenie 

dopravného značenia a vydanie rozhodnutia vo veci podalo dňa 21. 07. 2021. V prípade 

kladného vyjadrenia  zabezpečíme osadenie. 

 

 Rodičia využívajúci detské ihrisko na Dolnej ma požiadali, aby kosenie ihriska prebiehalo 

mimo prevádzkových hodín, napr. pred 9tou. Pán, ktorý to má na starosti ich mimoriadne 

nevyberaným spôsobom počas prevádzkových hodín vyhodil  z ihriska.  

 Jozef Borský – osoba realizujúca otváranie a zatváranie ihriska, dohľad a zabezpečenie 

čistoty nad detským ihriskom nemá v popise práce.  



 Ing. Rastislav Marko – realizácia prác bola vykonaná externým dodávateľom, ktorý 

zabezpečuje kosenie verejných priestranstiev. Dodávateľ bude upozornený, aby kosenie 

detských ihrísk vykonával mimo ich prevádzkovej doby.   

 

 Kedy sa začne s výstavbou múra pod cintorínom na ulici Zvonovej?“  

 Ing. Zuzana Kladivíková – na múr pod cintorínom na Zvonovej ulici musí mesto dať 

spracovať PD podľa záverov statického posudku, spracovaného Ing. Jánom Ďuricom 

v roku 2020, výzva bola zaslaná možným spracovateľom PD, po spracovaní projektovej 

dokumentácie bude obstaraný zhotoviteľ na realizáciu zabezpečenia pravého okraja cesty 

na Zvonovej ulici pod cintorínom.   


