
Interpelácie a dopyty poslancov z MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 08. 12. 2021  zasadacej miestnosti radnice 

 

Mgr. Peter Ernek: 

 spýtal sa na vianočnú výzdobu, či sa niečo neurobí aj v časti Počúvadlianske Jazero? 

 Ing. Miloš Filjač – vianočná výzdoba v časti Počúvadlianskeho Jazera bola zrealizovaná 

v 50. týždni. 

 

Ľubomír Barák: 

 novovybudovaný chodník na Kolpaškej ulici prechádza z Drieňovej rovno na cestu, kde 

parkujú autá, nemá pokračovanie. Zaoberá sa tým mesto? 

 Mgr. Nadežda Babiaková –pozemok je mestský, nie je vedený ako chodník. Požiadali 

sme o stanovisko príslušné orgány, keďže sa nachádza vedľa cesty, ktorá je vo vlastníctve 

BBSK  v správe RSC. Po doručení vyjadrenia budeme vo veci ďalej konať.  

 

 nie je osvetlenie pri p. Ferkovi na Drieňovej, chýba lampa od zastávky SAD, 

 Ing. Ján Hlinka – rozšírenie VO musí byť riešené projektovou dokumentáciou, ktorá 

bude riešiť osvetlenie pri p. Ferkovi aj na ceste smerom ku garážam. 

 

 urobiť „trojuholník“ na križovatke v smere z Banského Studenca na Drieňovú ku 

garážam,  

 Ing. Ján Hlinka - križovatka v smere z Banského Studenca na Drieňovú ku garážam bude 

riešená v roku 2022. 

 

 čo s plavárňou? Súťaž bola, sľúbilo sa plavcom, že vo februári 2022 bude, ale termín 

otvorenia sa posúva. Aký je dôvod, že firma stavbu preberá neskôr? Treba povedať, že 

plaváreň túto sezónu nebude kvôli stavebným prácam. Plaváreň nefungovala 10 mesiacov, 

ďalej tiež nebude. Plavci musia chodiť trénovať inde.  

 Ing. Zuzana Kladivíková – stavba plavárne bola odovzdaná zhotoviteľovi po riadne 

ukončenom verejnom obstarávaní a podpise zmluvy dňa 20.12.2021. Zhotoviteľ má zo 

zmluvy 4 mesiace na vykonanie stavebných prác. Po ich ukončení je potrebné stavbu 

skolaudovať, až potom bude možné plaváreň opätovne prevádzkovať. 

 

Helena Koťová: 

 podporuje pokračovanie chodníka na Kolpašskej ulici, voľné parkovisko je pri škole, nový 

chodník nie je pre kočiare,   

 Ing. Zuzana Kladivíková – nový chodník nebolo možné zrealizovať bezbariérovo, pri 

sklone terénu by to nespĺňalo platné technické normy. Pre kočíky sú prístupné zo sídliska 

Drieňová iné trasy. V prípade vyčlenenia finančných prostriedkov v rozpočte mesta sa 

prípadne môže pokračovať v budovaní chodníkov.   

 

 v rozpočte je položka na nové ihrisko Drieňová, kde to bude? 

 Mgr. Henrieta Godová – ide stále o detské ihrisko z projektu Park Drieňová, na ktoré 

sme žiadali o NFP prostredníctvom MAS a PPA v roku 2019. Z dôvodu zdĺhavých 

administratívnych procesov týkajúcich sa schvaľovania NFP, pandémie a z toho 

vyplývajúceho zvýšenia cien za stavebné materiály a následná nutnosť opakovať verejné 

obstarávanie na zhotoviteľa detského ihriska, projekt zatiaľ nebol zrealizovaný. Hoci 

pridelenie NFP bolo na projekt schválené, ešte stále nám nebola zaslaná zmluva 

o poskytnutí NFP zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Výstavba detského 

ihriska je naplánovaná na rok 2022.  



 

 

 vchod do MŠ Bratská doriešiť.   

 Mgr. Nadežda Babiaková – dohodla sa s riaditeľkou MŠ,  realizácia bude v roku 2022.  

 

 materiál pána Ferku požiadala vrátiť na rokovanie MsZ, žiadateľ súhlasí s podmienkami, 

 JUDr. Emília Jaďuďová – zámer na prevod pozemku bol schválený pod č. 2/2020, 

prevod pozemku nebol mestským zastupiteľstvom 2-krát schválený, čiže ak je pán Ferko 

dohodnutý s poslancami ako sa píše v interpeláciách, do najbližšieho zastupiteľstva sa 

znovu pripraví správa k prevodu pre MsZ.  

 

 spýtala sa konateľa BS s. r. o, ľudia dostávajú v predpisoch vyššie zálohy na teplo, 

požiadala o vysvetlenie. 

 RNDr. Pavel Bačík – k cenám energií, ceny nafty a plynu sa veľmi zvýšili, súvisí to 

s politickou situáciou. Mesto nakupuje plyn za regulovanú cenu, dlhodobo je zazmluvnená 

cena od SPP, spoluvlastníkom je štát SR, zazmluvnili plyn, návrh ceny je schválený. Úrad 

pre reguláciu sieťových odvetví návrh schválil, došlo k zvýšeniu cien tepla, ľudia  dostali 

výmery, zohľadnilo sa teplo na vykurovanie a prípravu TÚV. Predpis je rôzny, záleží od 

výmery bytu. Cena je v rukách štátu, reguloval elektriku, ale nedostatočne. Nárast cien je, 

my sme mali cenu najnižšiu v regióne.  

 

Ing. Ján Čamaj: 

 spýtal sa na chodník poza Okresný úrad, je stále uzavretý? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – áno, bol urobený statický a dendrologický posudok, časť 

chodníka je na pozemku mesta.  

 Ing. Zuzana Kladivíková – na poškodený múr nad chodníkom je spracovaný statický 

posudok, po verejnom obstaraní jeho zabezpečenia a opravy bude vyčlenené finančné 

krytie v rozpočte mesta a stavebná akcia bude zrealizovaná, následne bude chodník znovu 

otvorený.  

 

 ak sa uvoľnia opatrenia – Covid, je reálne, že sa plaváreň otvorí v máji? 

 RNDr. Pavel Bačík – ak bude dielo skolaudované a riadne odovzdané, tak áno. Potom by 

sa prevádzkovala plaváreň aj cez leto. Od 1. 12. 2021 sa objekt temperuje.  

 

Ing. Matej Michalský: 

 dostal podnet od obyvateľov Fándlyho ulice, v súvislosti s konečnou úpravou 

komunikácie, či sa neuvažuje s obmedzením rýchlosti na 30 km/hod.? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – keď úprava prebehne, osadí sa dopravná značka na 

obmedzenie rýchlosti.  

 

Štefan Mičura: 

 bolo by možné, aby zberný dvor mal 1 deň otvorené dlhšie pre pracujúcich občanov? 

 Ing. Miloš Veverka, PhD. – Zberný dvor je otvorený v pracovných dňoch od 6:00 do 

15:00, v stredu je dlhší deň - do 16:00 a v sobotu je zberný dvor otvorený od 8:00 do 

12:00. Kto nestihne odovzdať odpady v pracovné dni a ani v stredu, keď je dlhší deň, má 

možnosť ešte v sobotu. Hoci je v stredu otvorené až do 16:00, návštevnosť v poslednej 

hodine je pomerne nízka - často len 1 až 2 ľudia. Predĺženie otváracích hodín v stredu 

napr. do 17:00 alebo až do 18:00 je možné, ale znamenalo by to aj zvýšené náklady na 

prevádzku. Na základe našich poznatkov máme za to, že súčasné nastavenie otváracích 

hodín je pre verejnosť postačujúce.  



 Zníženie rýchlosti Štefultov poriešiť, či na celú zónu  

 Mgr. Nadežda Babiaková – vec bude riešená v spolupráci s RSC a DI OOPZ.  

 

 je tam prepadnutá cesta, UL. J. G. Tajovského, urobiť projekt aj na odvodnenie, 

 Ing. Zuzana Kladivíková – dáme urobiť zjednodušenú projektovú dokumentáciu 

a rozpočet na úpravu  na Ulicu J.G. Tajovského aj s odvodnením, uvedeným problémom 

sa už odd. výstavby zaoberá. 

 

 má mesto možnosť pomôcť s chodníkom ku ZŠ Guliver? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – vo veci sa koná, cena je vysoká, preto sa dal urobiť znalecký 

posudok. Znalecký posudok je vyhotovený v najbližších dňoch sa uskutoční rokovanie 

s vlastníkmi pozemkov.  

 

 v akom stave je žiadosť k zmene ÚPN p. Foltána a ďalších, časť Čekančok?   

 Ing. Danka Gajdošová– žiadosť k zmene ÚPN od pána Foltána a ďalších je na úrade 

zaevidovaná, bolo na ňu žiadateľom odpovedané, nebolo možné sa uvedenou žiadosťou 

zaoberať, nakoľko v roku 2021 sa pracovalo na spracovaní a následnom ukončení 

rozpracovaných Zmien a doplnkov č. 9. V súčasnosti sme začali s  prípravou ďalších 

zmien a doplnkov ÚPN č. 10, v ktorých budú zahrnuté aj požiadavky týchto žiadateľov.  

 

 múr, geodet vytýčil, vlastník sa bude spolupodieľať? požiadal o písomnú odpoveď.  

Niektoré pripomienky k rozpočtu neboli zapracované od roku 2012. Požiadal k tomu 

napísať odpoveď.   

 Mgr. Nadežda Babiaková – zákon hovorí, ako sa pripomienky vyhodnocujú. Napíše 

odpoveď, len musí vedieť k čomu.  

 Ing. Zuzana Kladivíková - zo zamerania múru vyplýva, že je z väčšej časti na pozemku 

mesta, a drží pozemok vo vlastníctve mesta, po verejnom obstarávaní a zistení sumy 

potrebnej na opravu múru oslovíme aj vlastníka susedného pozemku a budeme rokovať 

o spolufinancovaní jeho opravy. O výsledku budeme informovať MsZ.  

 

RNDr. Pavel Bačík: 

 Či by sa nedalo zaučiť niekoho z odd. PaSM na vyhľadávanie parciel v majetku mesta, 

ktoré sú využívané na rôzne účely, je ich veľa a neplatia. Bol by tam veľký zdroj 

finančných prostriedkov.  Hlási sa niekoho zaučiť.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – mesto má program, generuje sa to, dá sa to školením riešiť. 

Vedúca odd. PaSM odpovie písomne. Občania mestský majetok využívajú, dobrovoľne 

neprídu.  

 JUDr. Emília Jaďuďová – nie je nám celkom jasné, aké zaučenie na vyhľadávanie 

pozemkov má pán poslanec na mysli, odd. PaSM a jeho zamestnanci pravidelne pracujú 

s vysporiadaním pozemkov, prevodom, zámenou, darovaním, ako i prenájmom. Myslíme 

si, že množstvo prejednávaných prípadov, ktoré pravidelne predkladá odd. PaSM 

mestskému zastupiteľstvu je dostatočným dôkazom toho, že sa uvedenej problematike 

venujeme. Ku všetkej tejto činnosti je základom ovládanie katastrálneho programu 

a vyhľadávanie pozemkov tak, ako sú k dispozícii vo verejne prístupnom portáli ZGBIS 

(katastrálna mapa), ako i zakúpenom programe, nevieme preto aké vyhľadávanie parciel 

pán poslanec má na mysli. To, že niektoré pozemky alebo časti pozemkov môžu byť, resp. 

aj sú v užívaní právnických a fyzických osôb, je nám známe a rovnako to súvisí 

s vysporiadaním právnych vzťahov. K tomu je ale potrebné nie prehlbovanie znalosti 

zamestnancov, ale apelujem na pána poslanca o presadenie finančných prostriedkov 

v rozpočte mesta na vyhotovenie geometrických plánov, znaleckých posudkov 



a personálne doplnenie ďalšieho zamestnanca. Treba si však uvedomiť, že neexistuje 

žiadne mesto ani obec, ktorá má vysporiadané všetky pozemky, nakoľko vlastníctvo 

fyzických osôb, právnických osôb je menné a je v neustálom pohybe. Pán poslanec nie je 

školiteľom v tejto oblasti, napriek tomu za ponúknutú službu pána poslanca ďakujeme 

a oceňujeme ju. Mesto Banská Štiavnica využíva ponuky školení a svojich zamestnancov 

na tieto školenia vysiela.   

 

Mgr. Martin Macharik: 

 do 6. 12. 2021 bol termín na podávanie ponúk Karanténna stanica, spýtal sa, či bola súťaž 

úspešná? 

 Ing. Ivana Ondrejmišková – bolo vypísané verejné obstarávanie. Do stanoveného 

termínu prišla jedna cenová ponuka. Súťaž bola vyhodnotená, finalizuje sa zmluva. 


