
Interpelácie a dopyty poslancov z MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 20. 10. 2021 

 

Ľubomír Barák: 

 k záberu verejného priestranstva (parkovacie miesto), ak je to daň, kto to má vyrubiť? 

Ako to, že nemali daňový výmer? Ako to, že sa to vyrubuje spätne? Porušilo sa VZN, ten 

kto si nesplnil povinnosť, mal by niesť zodpovednosť. Poslanci nevedia, že to osoby 

užívali zadarmo.  ZŤP mali mať zľavu 50 %, dnes je neskoro posielať výmery. Aj on ako 

občan je diskriminovaný, pretože to zaplatil celé a niekto nie, lebo im nezaslali výmery, 

 Ing. Kamila Lievajová – podklady na vyrubenie dane boli na ekonomické oddelenie 

doručené 30. 9. 2021, rozhodnutia boli vyrubené 4. – 7. 10. 2021.  

 

 ihriská pri policajtoch na Mládežníckej ulici dať do poriadku, 

 Ing. Rastislav Marko - odhadované náklady na obnovu oplotenia, plochy (nový asfalt) 

a úpravu okolia sú okolo 7 – 10 000 €. Tieto prostriedky je potrebné vyčleniť v rozpočte 

mesta, vzhľadom na to, že z pravidelne rozpočtovaných prostriedkov na detské ihriská 

a športoviská takúto zmenu nie je možné vykonať. 

 

 kultúrny dom na Štefultove, strecha zateká, je v zlom stave, čo s ním? 

 Ing. Rastislav Marko – objekt je dlhodobo v havarijnom stave a až do vyčlenenia 

prostriedkov na jeho obnovu a vykonanie prác spojených s obnovou ho nie je možné 

oddelením KŠaMK využívať. 

 Ing. Zuzana Kladivíková – na komplexnú rekonštrukciu KD Štefultov je vypracovaná 

projektová dokumentácia, v prípade získania finančných prostriedkov je potrebná celková 

rekonštrukcia objektu, v súčasnosti je užívanie objektu KD riešené zmluvou o výpožičke.  

 

 chodník Drieňová, napojenie na Kolpašskú ulicu, treba dopracovať, lebo ľudia aj tak 

chodia po hlavnej ceste a 40 áut tam stojí, dopracovať to dopravným značením, 

 Ing. Zuzana Kladivíková – ak budú v rozpočte vyčlenené financie na vypracovanie PD 

na dopracovanie chodníka na Kolpašskej ulici, môže byť takáto následne obstaraná 

a vypracovaná. Odhadovaná predpokladaná suma na PD je 15 000 – 20 000 eur a na 

realizáciu cca 100 000 – 150 000 eur. Realizáciu chodníka v danom území môže 

skomplikovať vysoko tlakový  plynovod prechádzajúci pozemkom pod panelmi.  

 PhDr. Peter Šemoda – Rozhodnutie na dopravné značenie  je potrebné, aby vydal p. 

Vahlandt. 

 Budovateľská – kosenie, je tam 84 bytov. Nálety sú nepokosené, aj nájomníci by sa mohli 

o okolie starať, majú nedoplatky, ak platia nájom na 100 %, potom to musí urobiť mesto, 

 Ing. Ján Hlinka – priestor bol vyčistený a navozený odpad z priestorov pred bytovkami 

na Budovateľskej ulici odvezený dňa 22. 10. 2021.  

 

 čo zamýšľa vlastník BBSK s budovami na Povrazníku? 

 Mgr. Mikuláš Pál – je pripravený projekt pre stavebné povolenie, v jednej časti bude 

DSS, v druhej nájomné byty. Robotnícky hotel je v súkromných rukách, boli tam pokusy 

o kúpu, zatiaľ neúspešné.  

 

JUDr. Dušan Lukačko: 

 chodník na železničnú stanicu popri komunikácii 3. triedy, uvažuje VÚC s vybudovaním 

chodníka? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – nie je to mestská cesta, mesto bolo nápomocné pri 

vysporiadaní pozemkov so súkromnými vlastníkmi, ktorí požadujú neprimerane vysokú 



cenu a vybudovanie kanalizácie. V súčasnosti sa spracováva znalecký posudok.    

 

 okolo Remesla je znovu neporiadok, 

 Ing. Ján Hlinka – pozemok bol vykosený TS, m. p. a odpad bol odvezený dňa 22. 10. 

2021.  

 

 vstup od Svätého Antona, tiež je tam smetisko, vieme, že to nie je mestské,   

 Mgr. Nadežda Babiaková – je to súkromný pozemok, Mesto požiadalo OÚ BŠ, aby 

vydal stanovisko na upratanie tohto pozemku. Preverí, či bolo vydané.   

 RNDr. Zuzana Šušková – na základe interpelácií bola nelegálna skládka odpadov 

nahlásená príslušnému správnemu orgánu, a to OÚ Banská Štiavnica.  Podľa posledných  

poskytnutých informácií z OÚ Banská Štiavnica -  sa začalo  správne konanie vo veci 

nelegálneho umiestnenia odpadov, vlastník pozemku si však oznámenie neprevzal. Bude 

mu opätovne doručené. V prípade, že si vlastník zásielku opätovne neprevezme, bude 

vydané rozhodnutie o odstránení nelegálneho odpadu  na dotknutom pozemku.  

 

 asfaltovanie cesty SNP + pod kalváriou, bolo sľúbené, že sa bude robiť ďalej, aj popri p. 

Brodovi, 

Mgr. Nadežda Babiaková – to sa bude robiť budúci rok, tento rok sa robí spodná cesta. 

 Ing. Ján Hlinka – Predbežne očakávané náklady na opravu cesty predstavujú čiastku cca 

30 000,- €, práce sú plánované na budúci kalendárny rok 2022 v rámci vysprávok MK.  

 

 ako je to s vodovodom Banky a Vyhne? V akom je to štádiu? 

Ing. Zuzana Kladivíková – PD na vodovod je spracovaná, je vydané územné 

rozhodnutie a o stavebné povolenie je podaná žiadosť a prebieha správne konanie. 

Výstavba vodovodu Banky nadväzuje na vodovod Vyhne, ktorý rieši StVS, a. s., Banská 

Bystrica.  

 

Ing. Ján Čamaj: 

 zajtra sa podpisuje zmluva o dielo Kúpele, aké sú termíny prác? 

Ing. Zuzana Kladivíková -  v zmysle verejného obstarávania je doba realizácie 4 

mesiace, zmluva bola podpísaná po ukončení verejného obstarávania 15. 11. 2021, práce 

budú prebiehať január až apríl 2022.  

 

 čo hala za plavárňou? 

Mgr. Nadežda Babiaková – búracie povolenie je vydané, v rozpočte chýba 35 tis. € na 

realizáciu.  

Ing. Zuzana Kladivíková – v prípade vyčlenenia finančných prostriedkov v rozpočte 

mesta a po úspešnom VO môže byť hala odstránená. 

 

 uvažuje sa s rozšírením cesty pri p. Totkovičovi? 

Mgr. Nadežda Babiaková – mesto riešilo s predchádzajúcim vlastníkom majetkoprávne 

usporiadanie, časť pozemku sa zamenila, je potrebné spracovať PD a zahrnúť prostriedky 

na PD do rozpočtu mesta.   

 

Mgr. Peter Ernek:   

 daň za záber verejného priestranstva, parkovacie miesto, čo sa týka občanov ZŤP, verí, že 

bude vôľa k tomu pripraviť podklady a dopracovať to. Ľudia telefonujú, mnohí z nich 

nemajú ani na živobytie,  



 Ing. Marian Zimmermann – návrh na úpravu VZN o miestnych daniach je pripravený 

na najbližšie rokovanie MsZ.  S nasledujúcim návrhom: správca dane poskytuje zníženie 

dane za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého 

parkoviska vo výške 88 %  z daňovej povinnosti pre držiteľov parkovacieho preukazu, 

ktorý vydáva príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.  
 

 na schodoch poza kino nie je osvetlenie, 

JUDr. Gejza Volf – lampy tam sú, len ich treba opraviť.  

Ing. Ján Hlinka – porucha odstránená dňa 23. 11. 2021, skrat doposiaľ nebol dohľadaný, 

na poruche sa stále pracuje.  

 

 blíži sa zima, nenašli by sa prostriedky na chladenie ľadovej plochy na Štefultove? 

Navrhol osloviť firmu, bola sľúbená aj rolba. Bolo by to samofinancovateľné, ak by tam 

bolo aj vstupné, firma nám to chcela dať na 10 rokov, cenu by rozrátali, 

 Ing. Rastislav Marko – rozhodovanie o vyhradení prostriedkov na uvedenú aktivitu 

prislúcha poslancom Mestského zastupiteľstva pri schvaľovaní rozpočtu, resp. jeho zmien. 

V prípade, že sa poslanci rozhodnú pre takéto riešenie, je potrebné myslieť nielen na 

vysoké obstarávacie náklady, ale aj budúce prevádzkové náklady zariadenia. 

 

 MŠ Bratská, sú tam ľudia v nájme, kapacitu MŠ treba rozšíriť a hľadať náhradné 

priestory, 

 komisie MsZ, nebola by vôľa ich zrušiť a dať tie peniaze na niečo iné? Nevidí v nich 

prínos.  

 

Mgr. M. Macharik: 

 spýtal sa na opravu Ul. Dolná Resla? 

Mgr. Nadežda Babiaková – verejné obstarávanie je ukončené, lehota viazanosti 11 dní 

uplynie 28. 10. 2021. Určite sa nebude rozkopávať tento rok, lebo ide Pamiatka 

zosnulých, sú tam 2 cintoríny. Ide zima a nedala by sa robiť zimná údržba. Zmluva 

s dodávateľom prác je podpísaná.   

 

 kedy sa vyhlási súťaž na PD Ul. Dolná a Mierová? 

Ing. Ivana Ondrejmišková – Mierová je vyhlásená, prišli 2 ponuky, 1 je príliš vysoká 

cena a 2 príliš nízka. Muselo sa to zrušiť. Súťaž je už vyhlásená 2. krát. PD Dolná je 

v štádiu zadávacích podmienok.   

 

 kedy sa bude deratizovať? 

 Ing. Ivana Ondrejmišková – StVaK robí teraz deratizáciu. Mesto Banská Štiavnica v 

zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji  verejného zdravia v znení 

neskorších predpisov  vykonávalo deratizáciu priestranstiev a nehnuteľností vo vlastníctve 

mesta Banská Štiavnica , ktorú  zabezpečovala  firma Gelos s.r.o., so sídlom Petra 

Jilemnického 723/2, 969 01 Banská Štiavnica,  IČO: 51 728 389., Deratizácia sa 

vykonávala  v dňoch 26.10.-28.10.2021. 

 

 k úľave ZŤP, treba rozlišovať o koho ide, sú ZŤP, ZŤP-S a parkovací. ZŤP-S, 

sprevádzajúca osoba nie je dôvod na úľavu. Diagnózy sú rôzne, takže treba vyriešiť, komu 

sa úľava dá. 

Mgr. Nadežda Babiaková – navrhuje poplatok osobám ZŤP za rok 2021 odpustiť, do 

budúcna sa to zapracuje dodatkom do VZN. Označenie vydáva ÚPSVaR. Do budúcna 

treba určiť pravidlá.  



Helena Koťová:    

 na margo interpelácie Mgr. P. Erneka sa spýtala, či vie v akom stave je ZŠ J. Kollára a ZŠ 

J. Horáka? Čo by sa docielilo s tým, že by sa napr. priestory Margarétky zrušili? Pre 

občanov mesta je potrebná. Nebolo by lepšie presunúť MŠ na Drieňovej do objektu ZŠ? 

Mgr. Nadežda Babiaková – bude predložená do MsZ správa o školstve. Nejaké reformy 

budú, nebudeme nikoho vyhadzovať na ulicu, všetky služby sociálneho charakteru sú 

potrebné.  

 

 ak sa chcú rušiť komisie, nech sa vzdajú členstva tí, ktorí tam nechcú pracovať, nahradia 

ich iní, 

 

 parkovisko na Dolnej ulici, je vytrhaná elektronika v zariadení na platenie,  

 PhDr. Peter Šemoda – pri kontrole parkoviska neboli zistené žiadne závady na zariadení 

na platenie.  

 

 dalo by sa zriadiť parkovacie miesto pre ZŤP na Dolnej ulici pri panel bufete, je tam číslo, 

preveriť to a dať ho k dispozícii vozičkárom,  

 Ing. Marian Zimmermann – na ulici Dolná vieme riešiť parkovacie miesto pre ZŤP len 

na mestských pozemkoch.  

 

 spýtala sa, či je na Povrazníku komunitné centrum, je tam veľa Rómov? 

Mgr. Nadežda Babiaková – Komunitné centrum je iba jedno, na Šobove.  

 

 navrhla zrušiť herňu nadpolovičnou väčšinou MsZ.  

Ľubomír Barák – herňa je už zrušená.  

 

Mgr. Mikuláš Pál:   

 zabezpečiť poriadok na parkovisku pred Billou, sú tam smeti,  

 Ing. Ján Hlinka – Ul. Križovatka je neustále čistená a zametaná pracovníčkou TS, m. p..   

 

 zastávky na Križovatke sú v dezolátnom stave, rozbité, je tam špina.  

Mgr. Nadežda Babiaková – riešila to s riaditeľom TS, m. p., náhradu škody vybavujú 

cez poistku, je to v riešení. Sklá na autobusových čakárňach sú vymenené.  

JUDr. Gejza Volf – na Križovatke je jedna osoba, ktorá sa stará o poriadok. Parkovisko 

pred Billou nie je mestské.  

 

Štefan Mičura:  

 poďakoval za pokosenie na Požiarnickej ulici, je tam väčší problém. Ľudia tam začali 

zvážať neporiadok, ako sa tam pokosilo, je to viditeľné,  

 Ing. Ján Hlinka – priestor je monitorovaný aj Mestskou políciou aj TS, m. p., 

veľkokapacitný odpad, ktorý je hodený bokom od prepadliny, je odvážaný.    

 

 schody z Dolnej ružovej ulice ku Art caffe sú v život ohrozujúcom stave, 

Ing. Ivana Ondrejmišková – schody sa už 2x robili, ale budú sa musieť urobiť nanovo. 

Ing. Ján Hlinka – poškodené dosky na schodoch boli vymenené dňa 03. 11. 2021.  

 Ul. S. Chalupku je po oprave v dezolátnom stave, (fotodokumentácia) robilo sa to, sú to 

vyhodené peniaze, to isté Partizánska ulica a Kríková ulica. Mreža pri p. Povinskom, kedy 

sa opraví? 

 Ing. Ivana Ondrejmišková – peniaze boli vyčlenené, pri kontrole bolo zistené, že všetci 

majú zvody vypustené na cestu, potom sa čudujú, odkiaľ sa tam voda berie. To nie je nová 



komunikácia, ale vysprávky. Niektoré veci sa dajú vydiskutovať operatívne, netreba čakať 

do MsZ.  

 Ing. Ján Hlinka – priepust na Ul. S. Chalupku opravený, zakotvený o betón, 04. 11. 

2021.  

 JUDr. Gejza Volf:  

1. Na ul. Partizánskej, že po vyasfaltovaní vznikli v strede miestnej komunikácii     

priehlbiny a trhliny. Po oznámení uvedenej závady  tam bývajúcim občanom Jánom Lajčiakom, 

kontaktoval obratom Ing. Ján Hlinka spolu so správcom MK JUDr. Gejzom Volfom zhotoviteľa – 

firmu RENOVA - zodpovedného vedúceho, ktorý reklamáciu na mieste  
uznal s tým, že závadu odstráni. V súčasnej dobe je závada na MK vyfrézovaná a pracuje 

sa na jej odstránení. 

 

2. Na Ul. Sama Chalupku - poškodenú mrežu na priepuste. 

Ing. Ján Hlinka so správcom MK JUDr. Gejzom Volfom zabezpečili jej opravu ešte 

v mesiaci máj 2021. V tom čase vstúpil do jednania tam bývajúci občan pán Ciglan – 

podnikateľ v stavebníctve, ktorý prisľúbil že uvedenú mrežu zrenovuje poprípade dodá 

novú mrežu cez priepust, ktorú ukotví o vozovku – MK, aby nevyskakovala – doposiaľ 

tak neurobil, preto Technické služby, m. p. mrežu dajú do pôvodného stavu a táto bude 

ukotvená o MK aby motorové vozidlá mohli bezpečne po MK prechádzať. 

 

3. Na ul. Kríkovej -  nevyčistenú mrežu a zle položený asfaltový koberec – spádovanie. 

Táto mreža bola vyčistená ihneď po vyasfaltovaní ulice, ktorá sa vyčistila aj od 

napadaného asfaltu počas asfaltovania, aby v priepuste nestvrdol. Takýto technologický 

postup dodržiavajú aj všetky správy ciest v SR. Čo sa týka spádovania ulice, táto bola 

vyasfaltovaná 5 cm hrúbkou asfaltu podľa pôvodného terénu tak ako sa asfaltujú všetky 

ulice. Napríklad Ul. V. Václavekovej sa s ulicou Kríkovou nedá ani len porovnať, taký je 

tam spád. V zime počas ZÚ sa takéto svahové ulice častejšie posýpajú na požiadanie tam 

bývajúcich občanov. 


