
Interpelácie a dopyty poslancov z MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 27. 04. 2022  v zasadacej miestnosti radnice 

 

 

Mgr. Milan Kabina:  

 spýtal sa, v akom stave je spracovanie Urbanistickej štúdie Klinger a Červená studňa? 

 Ing. Ivana Nikolajová – urbanistická štúdia Klinger aj Červená studňa boli zaradené 

do rozpočtu mesta dňa 20. októbra 2021 v sumách UŠ Klinger 5 000,- € a UŠ Červená 

studňa 5 000,- €, počas uvedeného obdobia nebolo možné tieto štúdie obstarať za 

sumy vyčlenené v rozpočte mesta. Následne do rozpočtu mesta sa v roku 2022 

uvedené štúdie a ich rozpočtové krytie nezaradili. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti v 

rozpočte mesta nemáme na uvedené štúdie rozpočtové krytie, neprebehlo celé VO, ale 

zisťovanie predpokladanej hodnoty zákazky u oboch štúdií. Podľa PHZ Červená 

studňa 13.330,- bez DPH a UŠ Klinger 16.480,- bez DPH.  

 

 v súvislosti s odstávkou parkovacích plôch pri Bille navrhol preveriť, či by mohli byť 

vytvorené a vyznačené náhradné parkovacie miesta, napr. aj v smere na železničnú 

stanicu, na pozemkoch mesta,  

 Ing. Marian Zimmermann (a parkovacia skupina) – na ceste v smere na železničnú 

stanicu sa nedá vyznačiť plocha na parkovanie z dôvodu vlastníckych vzťahov – 

nemáme tam naše pozemky a cesta v smere na železničnú stanicu je III. triedy, teda 

v správe VÚC Banská Bystrica. 

 

 Kysihýbeľská ulica, v smere od arboréta na strelnicu je rozbitá mechanizmami, 

navrhol ju vyspraviť asfaltom.       

 Ing. Ján Hlinka – časť uvedenej komunikácie bude zapracovaná do návrhu 

vysprávok miestnych komunikácií na rok 2023, ako celoplošná vysprávka. 

V súčasnosti budú existujúce nerovnosti a jamy vyspravené.  

 

Helena Koťová: 

 požiadavka občanov je lepšie označiť WC pod hríbom, uviesť otváracie hodiny, to isté 

aj WC pri Bille, treba to lepšie označiť,  

 Mgr. Nadežda Babiaková – Billa sa bude v termíne od 3. 5. do 8. 6. 2022 

rekonštruovať, v súvislosti s tým budú WC mimo prevádzky. 

 Ing. Miloš Filjač - verejné WC pri BILLE je viditeľne označené nástennou tabuľou - 

z diaľky, otváracie hodiny aj zo zodpovedným vedúcim sú vyvesené na každých 

dverách verejného WC. Verejné WC pod hríbom je v dlhodobom prenájme – pani 

Hollá a taktiež je označené. 

 

 na čistenie verejných priestranstiev na Drieňovej by bolo dobre vyčleniť ešte jedného 

človeka,  

 Mgr. Nadežda Babiaková – rozprávala sa s riaditeľom ÚPSVaR, vec budú spoločne 

riešiť,  

 Ing. Miloš Filjač - na sídlisku Drieňová bol opätovne vyčlenený pracovník na 

čistenie, to znamená, že na sídlisku Drieňová sú dvaja ľudia na čistenie verejných 

priestranstiev.  

 

 

 

 



 žlté pásy na Drieňovej, autá parkujú hocikde,  

 Ing. Ján Hlinka – na základe objednávky Technické služby, m. p. Banská Štiavnica 

zabezpečia obnovu vodorovného dopravného značenia a zároveň vyznačia aj žlté pásy 

v 20.-22. týždni.  

 Ing. Miloš Filjač - žlté plné čiary premaľujeme pri obnovovaní priechodov pre 

chodcov. 

 

 kedy sa budú preznačovať priechody pre chodcov? 

 Ing. Miloš Filjač - s maľovaním priechodov, obnovovaním sa začalo dňa 10.05.2022 

v historickej časti mesta, na Križovatke a postupne prejdeme na sídlisko Drieňová 

 Ing. Ján Hlinka – priechody pre chodcov začali preznačovať Technické služby, m. p., 

Banská Štiavnica od 10. 05. 2022. Dňa 20.05.2022 boli všetky priechody pre chodcov 

vyznačené.  

 

 Ihrisko pri prevádzke Terno na Drieňovej, loptu silno kopú do mantinelov, čo ruší 

obyvateľov blízkeho paneláku,  

 Ing. Rastislav Marko – tento problém momentálne nevieme riešiť, keďže vyplýva 

z umiestnenia ihriska. Mantinely sú prirodzenou súčasťou športoviska a pri futbale na 

malom ihrisku sa dá predpokladať, že budú využívané v rámci hry. 

 

 Kedy sa bude opravovať Katova ulica? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – na opravu Katovej ulice je pripravený projekt 

a aktualizovaný rozpočet, ide o verejné priestranstvá. Nebude sa to opravovať 

z rozpočtu mesta, ide o sumu cca 1,2 mil. €. Mesto bude žiadať o financie zo štátneho 

rozpočtu. Dokončuje sa Ulica pod Kalváriou.  

 

 Dostala podnet od Ing. D. Sokolovičovej – Občianska iniciatíva za čistotu a kultúru  

jazier, ktorá iniciovala celoplošné označenie štiavnických jazier, upozorňujúce na 

zákaz voľného pohybu psov a ich kúpania vo vodných nádržiach, v akom je to štádiu, 

keďže sa blíži letná sezóna? 

            Michal Kminiak – Mestská polícia počas hliadkovej činnosti pravidelne vykonáva   

            kontrolu čistoty na vodných nádržiach, ktoré  spadajú pod mesto Banská Štiavnica.    

            Taktiež bola vykonaná kontrola umiestnenia tabuliek so zákazom voľného pohybu   

             psa.  

 

Ľubomír Barák:  

 Je pripravený materiál obmedzujúci verejný vstup do MPR, prečo nebol predložený na 

rokovanie MsZ? 

 Ing. Ivana Nikolajová – uvedený materiál bol prerokovaný na pracovnom stretnutí 

s poslancami MsZ v mesiaci november 2021, odkiaľ nebol ďalej posunutý na 

rokovanie MsZ v mesiaci december. Materiál bude pripravený a opätovne predložený 

na pracovné rokovanie s poslancami MsZ.  

 

 V amfiteátri pod novým zámkom sa koná veľa kultúrnych akcií, na parkovisku by 

mala byť zmena otváracích hodín, koncerty sú až do noci, je tu veľa áut, mesto je 

zapratané autami a nič sa nevyberie na parkovnom. Sú podnety pre pracovnú skupinu, 

zaoberajúcu sa parkovaním.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – vo VZN o parkovaní na verejných priestranstvách je 

určené, kedy sa na parkoviskách vyberá poplatok za parkovanie.  



 Ing. Marian Zimmermann (a parkovacia skupina) – v zmysle Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 1/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica 

a Dodatku č. 1 zo dňa 17. 07. 2021 je v § 6 Doba spoplatnenia v bode č. 1. Doba 

spoplatnenia je stanovená nasledovne: celoročne, pondelok až nedeľa od 07:00 hod. 

do 18:00 hod.,. 

 

 Parkovanie, či poslanci dostanú informácie čo sa týka Počúvadlianskeho Jazera, 

minulý rok sa to nestihlo, začínajú rušné víkendy, schvaľovala sa aj Čerená studňa,  

veci nie sú pripravené. Domáci obyvatelia si kupujú karty, všetci cudzí majú 

parkovanie zadarmo.  

 Mgr. Nadežda Babiaková -  k Červenej studni nie je stanovisko dopravného 

inžiniera, parkovacia komisia nemá kompetenciu určovať dopravné značenie.   

 Ing. Slavomír Kicko – k parkovaniu na Červenej studni uviedol, že ide o dočasnú 

parkovaciu plochu. Keby sa chcel vyberať poplatok, musela by sa vypracovať 

projektová dokumentácia s dopravným značením a zrealizovať parkovisko.  

 Oľga Nigríniová - parkovisko Počúvadlianske Jazero 

 strážna búdka + autoparkovisko boli v katastri nehnuteľností pôvodne vedené na LV č. 

1865 v prospech SR-Slovenská správa ciest, Bratislava, ktorá ho viedla tiež vo svojej 

evidencii majetku. 

 Pozemok C KN 6317/1, na ktorom sa parkovisko nachádza, je vedený na LV 4416 

v prospech SR- Lesy SR, š. p. 

 14. 5. 2020 Mesto požiadalo o prevod majetku najskôr Slovenskú správu ciest 

 5. 10. 2020 bolo vydané rozhodnutie generálnej riaditeľky SSC o prebytočnosti 

majetku. 

 Znalecký posudok z 20. 10. 2020 stanovil cenu parkoviska na 38 300 €. 

 15. 12. 2020 MsZ uznesením č. 163/2020 schválilo kúpu parkoviska – asfaltovej 

plochy. 

 12. 5. 2021 bola podpísaná kúpna zmluva na parkovisko 

 12. 8. 2021 nám SSC oznámilo, že Ministerstvo financií vrátilo správcovi majetku 

SSC celý spis na prešetrenie nezrovnalostí zápisu v katastri nehnuteľností 

 11. 10. 2021 Stavebný úrad v rámci šetrenia a usporiadania stavu právneho so stavom 

reálnym vydal potvrdenie o neexistencii stavby strážnej búdky tak, ako bola zapísaná 

v KN  

 30. 11. 2021 nám SSC zaslala oznámenie Katastra nehnuteľností o výmaze majetku 

a zrušení LV č. 1865 pre SSC – tým sa stala kúpa parkoviska od SSC bezpredmetná. 

 15. 12. 2021 Mesto požiadalo LESY SR o odpredaj časti pozemku C KN 6317/1, na 

ktorom je parkovisko. LESY SR do dnešného dňa nereagovali. 

Uvedené parkovisko môžeme dať do prenájmu, resp. na ňom vyberať parkované, keď 

bude majetkom mesta, resp. v inom právnom vzťahu.  

 Ing. Marian Zimmermann (a parkovacia skupina) – vo VZN č. 1/2020 v znení 

Dodatku č. 1 zo dňa 17. 07. 2021 je uvedené v  § 4 Dočasné doplnkové parkovacie 

miesta v bode č. 1 1. Dočasné doplnkové parkovacie miesta budú zriadené v deň 

konania spoločenského, kultúrneho a športového podujatia, resp. pri posilnení 

nepostačujúcej kapacity jestvujúcich parkovacích miest, pričom budú vyznačené 

prenosným dopravným značením, spoplatnené podľa cenníka v zmysle prílohy č. 1 

VZN a pre písmeno „g“ a pre písmeno „h“ platia aj PPK a RPK. Dočasné parkovacie 

miesta môžu byť zriadené podľa potreby na nasledovných uliciach: a. Akademická b. 

Jozefa Karola Hella c. Starozámocká d. Radničné námestie e. Námestie sv. Trojice f. 



Mierová g. a v mestskej časti Počúvadlianske Jazero a Klinger + Belianske jazero, 

Hájik h. Červená studňa. Z toho dôvodu musíme potrebné kroky realizovať postupne 

v priebehu mesiacov máj a jún 2022. 

 

 Kolpašská ulica, chodník, nič sa nerobí? Označiť to ako dočasnú parkovaciu plochu.  

 Mgr. Nadežda Babiaková - nie je tam povolené parkovanie, musí tam ísť 

s dopravným inžinierom a označiť to ako zákaz parkovania na chodníku.  

 

 Poďakoval za opravu cesty na Ulici Horná huta,   

 

 Bratská 9, chodník, chýba tam spojnica 

 Mgr. Nadežda Babiaková – vie kde to je, bude sa riešiť vnútroblok. 

 

 Kedy sa budú maľovať čiary na ceste? Železničná stanica.  

 Ing. Ján Hlinka – čiary na ceste Železničná stanica nevyznačujú TS m.p., ale 

Regionálna správa ciest.  

 

 Plocha červenej studne, odčlenenie cesty na Šobove, treba urobiť plot, deti preskakujú 

a prebehujú do cesty,  

 Mgr. Nadežda Babiaková – boli projekty viazané na rómske osady, kde sa riešila 

kanalizácia a voda, pozrie to.  

 

 Z Drieňovej hlavná cesta – prípoj na hlavnú cestu, nedá sa to rozšíriť, doplniť 

odbočovací pruh, je tam odbočka ku Tescu, je tam vytekajúca voda,  

 Ing. Ján Hlinka – jedná sa o investičnú akciu, kde je potrebné zabezpečiť projektovú 

dokumentáciu a následne túto zaradiť do rozpočtu mesta Banská Štiavnica  

 

Ing. Ján Čamaj:   

 V akom stave sú práce na plavárni? Kedy bude znovu otvorená, plánuje sa prevádzka 

aj v mesiacoch júl a august? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – práce mali byť ukončené do konca mesiaca, zamestnanci 

firmy boli na covid PN, robí sa dodatok zmluvy. Do 15. 5. by to malo byť urobené. Po 

odovzdaní stavby sa urobí kolaudácia, pozrie sa v akom stave to bude.  

 Ing. Juraj Chrenko - Dodatok je podpísaný do 31. 5. 2022. Dielo bude dokončené 

určite do 31. 5. 2022 a stavenisko by malo byť vypratané najneskôr do 3. 6. 2022.  

            Presný dátum kolaudácie je ťažké odhadnúť. Počítam, že do konca júna sa to podarí      

            skolaudovať. Do prevádzky môžeme objekt uviesť až po kolaudácii. 

 RNDr. Pavel Bačík - Bytová správa s.r.o. prevezme bazénovú časť po kolaudácii. 

Následne začne práce na uvedenie objektu do prevádzky. O tom, kedy sa prevádzka 

otvorí rozhodne stav bazénovej vane po rekonštrukcii a technický stav zariadení po 

niekoľkomesačnej odstávke. Vzhľadom na nepriaznivú situáciu na trhu s energiami, 

ktorá má dopad aj na ekonomiku  prevádzky zariadenia je predpokladané otvorenie 

september 2022. 

 

 Pochválil opravu cesty pri Ducati na Železničiarskej ulici.  

 

Štefan Mičura:  

 Spýtal sa, v akom stave je chodník poza Barboru ku ZŠ J. Horáka? Stavebník často 

zatvára cestu popri Plete, žiaci majú problém dostať sa do školy.    

 Ing. Zuzana Kladivíková –  chodník je uzatvorený z dôvodu bezpečnosti pre 



rozpadávajúci sa múr vo svahu nad ním, mesto zabezpečilo geodetické zameranie 

múru, geologický a hydrogeologický posudok a statický posudok na oporný múr, 

zabezpečilo vypílenie náletovej zelene, ktorej koreňový systém narúšal stabilitu 

pôvodného múru. Ďalej je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu s rozpočtom 

a výkazom výmer, tak aby bolo možné obstarať sanáciu múru a odstránil sa stav 

ohrozenia pri prechode chodníkom. V súčasnosti prebieha zisťovanie PHZ na 

projektovú dokumentáciu. Podľa informácii z oddelenia PaSM sa uvedený chodník 

nenachádza v zozname chodníkov v správe mesta a v minulosti mesto 

nezabezpečovalo údržbu tohto chodníka.  

 

 Zeleň medzi Fricákom a Hríbom, je tam odpad a smeti, taktiež na schodoch do Dolnej 

ružovej ulice,  

 Ing. Ján Hlinka – priestor bol ihneď vyčistený a zeleň ostrihaná Technickými 

službami, m. p. Banská Štiavnica. 

 

 venovať pozornosť dreveným schodom v MPR, ktoré sú v zlom stave, 

 Ing. Ján Hlinka – kontrolu drevených schodov zabezpečujú Technické služby, m. p., 

Banská Štiavnica, v prípade poškodenia sa rieši následne ich oprava. 

 

 priechod pre chodcov ku SOŠL na Kolpašskej ulici nie je vyznačený. 

  Ing. Ján Hlinka – nejedná sa o MK, ale o štátnu komunikáciu, požiadali sme 

o riešenie ODI a správcu cesty.  

 

Mgr. Peter Ernek:    

 je potrebné zlepšiť dopravné značenie od Klopačky, cesta je úzka, chodí aj vláčik, 

dochádza k dopravným kolíziám,   

 Dušan Vahlandt – dopravné značenie súvisí s celoplošnou úpravou cesty Dolná Resla 

a je osadené v zmysle schváleného projektu dopravného značenia. Okrem toho je na 

druhej strane uvedenej cesty rozkopávka po oprave vodovodného potrubia. Vodári 

boli urgovaní a rozkopávka bude upravená v 23. týždni.  

 

 dočasné parkovanie v smere od Piarskej brány ku skanzenu po pravej strane vyznačiť, 

možno doplniť aj priebežné parkovanie ďalším dopravným značením,   

 Ing. Miloslav Filjač - Dočasné doplnkové parkovacie miesta na Ul. J. K. Hella boli 

zriadené na parkovanie nepostačujúcej kapacity už jestvujúcich parkovacích miest 

a vždy v prípade potreby je zabezpečované parkovacou službou, ktorá podrobne 

informuje vodičov o zaparkovaní vozidla, po čom parkovacia služba vydá príslušný 

parkovací lístok za stanovený poplatok.  

 

 ČOV, v sobotu a nedeľu je zatvorená, kedy sa majú septiky vyvážať? Požiadal 

primátorku, aby bola vo veci nápomocná. Systém funguje na kameru.  

Ing. Miloslav Filjač - ČOV preberá odpad len v pracovné dni od 06: 00 – 14: 00 hod. 

 

 Verejné WC stoja mesto veľa peňazí, ľudia aj tak chodia do podnikov na WC.  

 Ing. Miloslav Filjač - v správe máme jedno WC, ktoré je pri BILLE. Nakoľko je 

momentálne celý objekt v rekonštrukcii, WC je dočasne uzavreté.  

 

 

 

 



JUDr. Dušan Lukačko:   

 Parkovanie riešiť je nutnosť, ide leto 

 Ing. Marian Zimmermann (a parkovacia skupina) - k problematike parkovania 

v našom meste na letnú turistickú sezónu v tomto roku  bude stretnutie pracovnej 

skupiny 2. 06. 2022. 

 

 Ul. SNP, oprava komunikácie,  

 Ing. Ján Hlinka – nakoľko ide o rekonštrukciu miestnej komunikácie, je riešená 

v kapitálových výdavkoch na rok 2022, práce zabezpečuje oddelenie výstavby, ÚP 

a ŽP.   

 

 Pneumotrysk Mierová ulica, sú tam lokálne jamy, taktiež Ul. Ľ. Štúra,  

 Ing. Ján Hlinka – vyspravenie ulíc pneumotryskom bolo vyriešené v druhej polovici 

mája 2022.  

 

 Chodník na železničnú stanicu, dohodlo sa? 

 JUDr. Emília Jaďuďová – na riešení pozemkov pod chodníkom smer železničná 

stanica sa vykonali osobné stretnutia s majiteľmi pozemkov dňa 01. 02. 2022, kde sa 

dohodlo na zainteresovaní riešenia pozemku aj BBSK, písomne bola vyzvaná 

k poskytnutiu stanoviska, do dnešného dňa sa nevyjadrili, v zmysle osobného 

stretnutia zo dňa 01. 02. 2022 bol objednaný GOP, ktorý bol dňa 16. 05. 2022 

doručený z Geodetickej služby vypracovaný GOP, ktorý bol 17. 05. 2022 

naskenovaný a zaslaný podľa dohody na BBSK. 

 

 Zastávka autobusov na Križovatke, je to v zlom stave, treba to ponatierať, 

 Ing. Miloslav Filjač - natieranie zastávok máme v pláne, hneď po dokončení 

priechodov pre chodcov. 

 

 Kultúrny dom Štefultov, čo sa s ním ide robiť? 

 Mgr. Nadežda Babiaková - je tam projekt na zateplenie, je to neprekonateľná vec. 

Potrebujeme energetické úspory, ale tie sa nevedia dosiahnuť. Otázka je, či 

potrebujeme všetko? Dom smútku, poštu, či nevybudovať za peniaze pri ihrisku 

objekt, ktorý by slúžil aj pre Klub seniorov, športovcov, zväz záhradkárov.  Budeme 

sa s tým zaoberať. Bola podaná žiadosť na získanie finančných prostriedkov.  

 

 strecha Banky, treba ju opraviť,  

 Ing. Ivana Nikolajová - strecha bude čiastočne vyspravená z finančných prostriedkov 

určených na údržbu objektov v mesiacoch júl – august.  

 

 Vstup od Svätého Antona do Banskej Štiavnice, sú tam skládky odpadu, ide o vstup 

do lokality UNESCO 

 RNDr. Zuzana Šušková - na základe rozhodnutia, vydaného Okresným úradom 

Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o ŽP zo dňa 02. 03. 2022 bola uložená 

vlastníkovi pozemku povinnosť odstrániť nelegálnu skládku odpadov do 06. 06. 2022 

 

 

 

 

 

 



Ing. Matej Michalský:  

 Ul. Štefana Krčméryho – nové domy, od hlavnej cesty je nespevnený povrch, navrhol 

dočasne tam dať brúsený asfalt,  

 Ing. Ján Hlinka - uvedený úsek bol riešený v rámci opravy a údržby MK v roku 2022 

brúseným asfaltom. 

 

 Cesta zo sídliska do starej Drieňovej je do budúcna plán, zatiaľ ju treba udržiavať 

a povrch upraviť, cesta je v havarijnom stave 

 Ing. Ján Hlinka – cesta bude v najhorších úsekoch vyspravená a v budúcnosti bude 

zaradená do plánu opráv MK. 

 

RNDr. Pavel Bačík:     

 Poďakoval, že sa dostal do majetku mesta pozemok pod pamätníkom na 

Počúvadlianskom Jazere, pamätník je zrekonštruovaný, bude sa likvidovať pod 

Konvalinkou, tabuľa ktorá tam bola, bude premiestnená ku pamätníku,  

 

 rozšíriť parkovisko na Ul. MUDr. J. Straku, 

 Ing. Ján Hlinka – bude vyspravené brúseným asfaltom v 19. - tom týždni 

 

 rozpadáva sa chodník pri Adamovi, je tam diera,  

 Ing. Ján Hlinka – Technické služby, m. p. Banská Štiavnica zabezpečili opravu diery 

v 18.- tom týždni 

 

 spýtal sa, či sa dá urobiť priechod pre chodcov z Pátrovskej ulice na Ul. Ludvika 

Svobodu poza paneláky, sú tam autá a deti vstupujú priamo do vozovky, 

 JUDr. Gejza Volf – uvedené bolo zrealizované.  

 

 Štefultov, kultúrny dom, dá sa vyrátať, akú spotrebu objekt má, vychádza sa 

z dostupných materiálov, 

 Ing. Zuzana Kladivíková - Na KD Štefultov bola spracovaná projektová 

dokumentácia v roku 2016 na komplexnú rekonštrukciu objektu aj s novým 

vykurovaním na plyn, vrátane novej plynovej prípojky a elektro prípojky. V rámci PD 

je spracované aj energetické posúdenie objektu a stavba po rekonštrukcii je zaradená 

do kategórie A1. Odhadovaný rozpočet na rekonštrukciu je  514 710,35 €. V mesiaci 

máj 2022 bola podaná žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu uvedeného objektu.  

 JUDr. Emília Jaďuďová - Kultúrny dom Štefultov má v zmysle Zmluvy o výpožičke 

č. 462/2018  Združenie Športový klub Štefultov. V zmysle Dodatku č. 1  číslo 

440/2021, im je refakturovaná elektrina.  

 

 pozval na oslavu ukončenia II. svetovej vojny dňa 9. mája 2022 o 14.00 hod. pri 

pomníku padlých hrdinov.  

 

Ing. Marian Zimmermann:  
 Pripomenul, že oznámenie verejného funkcionára je potrebné predložiť do 30. 4. 

2022. Predtlač a usmernenie bolo poslancom zaslané.    

 


