
Interpelácie a dopyty poslancov z MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 24. 08. 2022  v zasadacej miestnosti radnice 

 

 

Ing. Matej Michalský: 

 Vnútrobloky na Drieňovej: občania na sídlisku sa pýtali, ako boli prerokované návrhy 

nových riešení pre vnútrobloky, pretože o tom nemali info. Neskôr som sa dostal k info, že 

''domovníci'' dostali možnosť sa vyjadriť, avšak nie každý z nich o tom hovoril s vlastníkmi 

bytov. Prebehne ešte verejná diskusia/aké sú plánované ďalšie kroky pre nové vnútrobloky? 

 Ing. Rastislav Marko – z hľadiska komunikácie s obyvateľmi bol v tomto vykonaný 

prieskum záujmu obyvateľov prostredníctvom online ankety (zapojilo sa cca. 60 obča-

nov); relevantné podnety z prieskumu spolu s požiadavkami Mesta na dané územie boli 

zapracované do štúdie, ktorá bola prezentovaná „domovníkom“ na verejnom stretnutí. Po 

diskusii s nimi bude vypracovaná záverečná verzia štúdie a projektovej dokumentácie, 

ktorá má slúžiť ako podklad pre získavanie zdrojov do budúcnosti. Štúdia k obom priesto-

rom bude aj vizualizovaná a zverejnená na stránke mesta.  Ďalšie pripomienkovanie zo 

strany občanov sa preto nepripravuje. 

 

 Detské ihrisko Drieňová(Ul. L. Svobodu) - pieskovisko: 

mamičky ma poprosili, aby som sa opýtal na možnosť, že by sa pieskovisko na ihrisku v noci 

zakrývalo, aby to tam mačky ''neznečisťovali'', videl som, že aj v škôlke to majú vyriešené 

fóliou - toto by nemuselo byť nákladné. 

 Ing. Rastislav Marko – podnet sme už dostali aj od občana, počas jesene budeme testo-

vať alternatívne riešenie, ktorým je plašič malých zvierat (mačky, kuny a pod.), založený 

na nízkofrekvenčnom signály. Ak sa táto cesta na Drieňovej osvedčí, budeme ju imple-

mentovať aj na ďalšie ihriská. 

 

 Cesta na ulici Štefana Krčméryho (Štefultov): v tejto časti ulice pribudli posledné roky 

nové domy, ale cesta je nespevnená, či by bolo možné ju zaradiť do plánovaných úprav ko-

munikácií a vyasfaltovať, alebo minimálne spevniť jej povrch, lebo sa blíži jeseň/zima a bude 

ťažko prejazdná. 

 Ing. Ján Hlinka – vzhľadom na to, že sa jedná o nespevnenú miestnu komunikáciu, ktorá 

nemá pevný základ je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu a následne zapraco-

vať realizáciu do rozpočtu mesta Banská Štiavnica ako investičnú akciu. 

 Ing. Zuzana Kladivíková – Vetva „A“ ulice Štefana Krčméryho bola zrekonštruovaná 

a vyasfaltovaná v roku 2013 a v prvej polovici roku 2014. Spomínanej časti sa jedná 

o novú časť ulice, na ktorú je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu a následne 

vysúťažiť realizáciu, v prípade vyčlenenia finančných prostriedkov v rozpočte mesta na 

projektovú dokumentáciu a aj realizáciu, môže byť zrealizovaná povrchová úprava komu-

nikácie.  

 

Helena Koťová: 

 P. Mocková – Kolpingovo dielo oslobodenie od dane z nehnuteľností Sociálne podniky... 

interpelácia napísaná zvlášť v e-maily od p. Koťovej.  

Sme registrovaný sociálny podnik a názvom  millhill s. r. o., venujeme sa navrhovaniu a 

dizajnovaniu prototypov a ich výrobe. V malej industriálnej zóne. Zamestnávame tridsať 

percent zdravotne znevýhodnených osôb a všetok zisk investujeme znovu do rozvoja pod-

niku. Podľa zákona o sociálnej ekonomike máme nárok na odpustenie dane z nehnuteľ-

nosti. Ako máme postupovať aby bolo zo strany mesta doplnené VZN?  



Mgr. Miroslava Sláviková - týmto podnetom sa budeme zaoberať a prípadné odpustenie 

alebo  zníženie daní sa zapracuje do návrhu VZN, resp. jeho dodatku a návrh bude po pripo-

mienkovaní predložený na rokovanie MsZ. 

 Ulica Bratská 2,4,6 pri nemocnici je potrebné okosiť kríky v blízkosti predajne Terno.  

 Ing. Ján Hlinka -  Orez kríkov zabezpečia Technické služby v 38. týždni. 
 

 Štefultov – záhradkárska oblasť, vlastníci nehnuteľností sa sťažujú na vysoké dane. 

 Mgr. Miroslava Sláviková - výška dane bola vypočítaná v zmysle VZN Mesta Banská 

Štiavnica č. 4 /2019 o miestnych daniach v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 

 

 Upozorniť spoločnosť Agrocom, aby si s nákladnými autami neskracovala trasu cesty 

priamo cez sídlisko Drieňová 

PhDr. Peter Šemoda - Mestská polícia zvýši dohľad nad kontrolou cestnej premávky, 

dodržiavanie zákazu vjazdu pre nákladné vozidlá na sídlisko Drieňová a majiteľa spoločnosti 

Agrocom požiadame, aby s traktormi obchádzal sídlisko Drieňová. S p. Vahlandtom sa 

prejedná osadenie dopravného  značenia zákazu vjazdu aj pre poľnohospodárske a lesné 

traktory. 

 

 Požiadať predsedu vlády o dotáciu na realizáciu Pomníka padlých hrdinov. 

 Mgr. Henrieta Godová - začiatkom roka 2022 sme žiadali z rezervy predsedu vlády SR o 

dotáciu na vybudovanie komínov na bytových domoch na Šobove. Do dnešného dňa sme 

odpoveď na túto žiadosť nedostali. Na realizáciu Pomníka padlých hrdinov nie je možné 

žiadať finančné prostriedky z rezervy predsedu vlády SR. Tento projekt sa mal realizovať 

z položky MF SR na úpravu verejných priestranstiev, ktorá však bola zrušená. V súčas-

nosti je pripravená projektová dokumentácia a na realizáciu projektu budeme žiadať fi-

nančné prostriedky z vhodnej schémy pomoci.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


