
Interpelácie a dopyty poslancov z MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa  18. 08. 2021 

 

 

Helena Koťová: 

 Náletové dreviny pod Kalváriou pri Gajdošov (zistiť) a opíliť. 

 Ing. Ján Hlinka - 

 RNDr. Zuzana Šušková – nájomca pozemku (SOŠL) bol telefonický požiadaný 

o opílenie drevín, ktoré zasahujú ponad chodník a zabraňujú bezpečnému výhľadu. Pokiaľ 

nápravu nevykonajú v termíne do konca septembra, budú na túto úpravu vyzvaní písomne. 
 

 Pri Súkromnej hotelovej akadémii – náletové dreviny prerastajú a zasahujú do cesty je 

potrebné ich ostrihať  

 RNDr. Zuzana Šušková – dreviny, ktoré prerastajú a zasahujú do komunikácie boli 

orezané tak, aby nezasahovali do komunikácie. 

 

 p. Ciesarová ulica Bratská č. 14, 15, 16 – nechcú aby po ulici Bratská chodili autá 

k domom, ktoré sú vedľa nich 

 Ing. Zuzana Kladivíková – komunikácia pred bytovým domom na ulici Bratská nie je 

rozšírený prístupový chodník, ale prístupová komunikácia kategórie C3, ktorá slúži aj na 

prístup k jednotlivým garážam, nachádzajúcim sa v bytovom dome a na prístup 

záchranných zložiek k bytovému domu, a slúži aj ako prístupová komunikácia k rodinným 

domom, v súlade s textom záväznej časti ZaD č. 1 Územného plánu mesta Banská 

Štiavnica, kapitoly č. 6. Návrh verejného dopravného vybavenia, Lokalita 6.1.6  - 

napojenie na komunikačný systém z južnej strany riešeného územia na miestnu 

komunikáciu kategórie C3. Ide o verejnú komunikáciu a z tohto dôvodu nemožno nikomu 

zakázať prejazd po tejto komunikácii.  

 

 p. Lupták, ulica Katova – kedy bude realizácia povrchovej úpravy cesta na ulici Katova, 

 upozornil na prašnosť  

 Ing. Zuzana Kladivíková –  komplexná rekonštrukcia Katovej ulice je plánovaná podľa 

finančných možností v rozmedzí rokov 2023 - 2024.  

 

 Pri prepadlisku na ulici pod Paradajzom /rod. Pomfyiová/ nie je dokončená práca – cesta  

 Ing. Zuzana Kladivíková – práce na odstraňovaní havárie prepadliska si dodávateľsky 

zabezpečujú Rudné bane,  š. p., ktoré v mesiaci október 2020 prerušili práce na 

odstraňovaní havárie. V súčasnosti treba rokovať s Rudnými baňami, š. p., aby v prácach 

pokračovali.    

 

Mgr. Mikuláš Pál: 

 Dovoľujem si interpelovať so žiadosťou o poskytnutie celej kópie OHLÁSENIA O 

VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM v Meste Banská Štiavnica, ktoré je 

povinný držiteľ odpadu v zmysle § 14 ods. 1 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

v znení neskorších predpisov ohlasovať príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 

hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje. Žiadam to za všetky roky od roku 2016. 

 

 

 

 

 



 RNDr. Zuzana Šušková -  

Odpad 
množstvo v tonách 

2016 2017 2018 2019 2020 

Zhodnotené (zrecyklované): 

papier 135,180 146,780 151,481 128,379 149,810 

papier – podomový zber 38,890 14,370 40,370 53,500 56,460 

plasty 41,249 67,300 76,672 107,109 136,730 

sklo 201,866 141,730 168,404 128,333 142,111 

nápojové kartóny (tetrapaky)  16,530  17,184 23,950 

kovové obaly 80,190 29,620 21,927   

ostatné kovy 3,51   22,101 18,640 

ostatné kovy - výkupne    635,080 629,738 

opotrebované pneumatiky 24,240 19,800 15,490   

textil 12,600 16,400 36,000 37,660 39,950 

žiarivky 0,493   0,090 0,242 

elektroodpad 80,094 35,390 46,374 45,640 41,440 

batérie a akumulátory 0,200 0,060  0,090 0,090 

batérie a akum. - výkupňa    2,464 5,231 

minerálne oleje 0,712 0,060  0,203 0,593 

drevo 174,670 119,990 141,700 184,280 146,860 

bioodpad - zelený 32,700 218,720 120,700 208,030 772,850 

bioodpad - kuchynský    6,880 188,550 

jedlé oleje  0,050 0,100 0,315 0,185 

Zhodnotené spolu: 826,594 826,800 819,218 1 579,058 2 353,562 

Zneškodnené na skládke: 

zmesový komunálny odpad 2 962,26 2 887,73 3 024,82 2 890,28 2 582,344 

zmiešané odpady zo stavieb  38,640    

odpad z čistenia ulíc   19,140  10,280 

objemný odpad  14,180 14,711 14,840 77,780 

drobný stavebný odpad  36,380 48,770 62,660 30,100 

obaly z nebezp. látok     0,040 

pesticídy     0,008 

farby nie nebezp.     0,560 

farby nebezp.  0,060 1,105 1,920 0,790 

Zneškodnené spolu: 2 962,26 2 976,99 3 108,55 2 969,71 2 701,902  

Úroveň vytriedenia KO  21,82 % 21,74 % 20,86 % 34,71 % 46,55 % 

 

ďalšie informácie sú prístupné na https://odpady.banskastiavnica.sk/dokumenty-odpadoveho-

hospodarstva-mesta/ resp. na  https://www.statistics.sk kde každý rok posielame údaje podľa 

ohlásení. 
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