
Interpelácie a dopyty poslancov z MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 28. 09. 2022  v zasadacej miestnosti radnice 

 

 

Mgr. Milan Kabina:  

 poprosil parkovaciu službu, aby prešla mestom a skontrolovala parkovanie, na Péchovej 

ulici parkujú na karty z minulého roka.  

 PhDr. Peter Šemoda – mestská polícia to kontroluje, boli uložené aj pokuty, vo VZN je 

presný pokyn, ako má byť karta umiestnená. Kontroluje sa platnosť PPK a RPK nielen na 

ulici Péchovej, ale vo všetkých uliciach, kde majú mať zakúpené PPK a RPK. 

 apeloval na prácu stavebného úradu, ktorá by mala byť pružnejšia, na Ovocnej ulici je 

aktivita, stavba nie je povolená, len stavebné úpravy. Je tam spor, nie je tam prístupová 

cesta. Boli tam pozrieť aj poslanci, stavebník prekopal vodovodnú prípojku. Žiada 

stavebný úrad o aktívnejší prístup. Občania žiadajú o štátny stavebný dohľad. Aký je 

termín na vykonanie štátneho stavebného dohľadu? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – stavebný úrad (SÚ) je prenesený výkon štátnej správy. 

Stavebný úrad vo veci koná, na tvare miesta bol pracovník SÚ, nie sú vysporiadané 

pozemky v ceste. Konanie bolo zvolané, riešilo sa to.  

 PhDr. Peter Šemoda – vo veci konala štátna polícia, sú svedkovia, koná aj MsPo. Na 

mieste bola aj komisia štátneho stavebného dohľadu, ktorou bola stavebná činnosť 

pozastavená. 

 

Helena Koťová:  

 vyslovila pochvalu na prácu MsPo, veci riešia hneď, 

 pomník padlých, čo s ním ďalej? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – veci sú zverejnené, štúdia aj PD sú spracované, keď budú 

finančné prostriedky na tento účel zabezpečené bude sa to realizovať.  

 spýtala sa na sociálny podnik, bola novela zákona, ako sa to rieši? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – sociálny podnik má DPH 10 %, čo sa týka dane 

z nehnuteľnosti tam sa postupuje podľa VZN mesta.   

 

Ing. Ján Čamaj:  

 spýtal sa, ktoré revízie chýbajú na plaváreň? 15. 10. sú plánované preteky.  

 RNDr. Pavel Bačík – kolaudácia bola, Inšpektorát bezpečnosti práce zistil nedostatky, sú 

spísané. Revízie sú, neboli všetky pri kolaudácii predložené, nedostatky sa odstraňujú. 

Keď sa odstránia, znovu bude zvolané kolaudačné konanie. Rozhodnutie nadobudne 

právoplatnosť po 15 dňoch. Bazén je naplnený, voda nie je ohriata, vzorky odovzdali na 

rozbor. Včera otvorili saunu, je nový cenník, platný do konca roku 2022. Veci sa robia 

preto, aby to fungovalo, stavebný zákon určuje pokutu do 200 tis. € keď sa spustí bez 

potrebných dokladov.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – na plavárni sa robí, dá vedieť, či preteky v stanovenom 

termíne budú.  

 

Mgr. Martin Macharik: 

 Ulice dolná a horná Resla, aká je šanca na rekonštrukciu, kedy budú spriechodnené?  

- pri penzióne Resla, prečo sa rozoberali schody? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – zmluva je zverejnená. 

 Ing. Zuzana Kladivíková – zmluvný termín na ukončenie stavby je 10. 12. 2022, avšak 

stavebné práce sú spomaľované prekládkou elektrickej siete, ktorú si realizuje SSD a. s., 

ako aj vyvolanou investíciou prekládky 283 m vodovodu na Ulici Dolná Resla, prerobenie 



schodov pri penzióne Resla je súčasťou projektovej dokumentácie a boli prerábané 

a rozobraté z viacerých dôvodov, jedným bola podmienka KPÚ na ich prerobenie 

a obloženie drevom, ďalším je, že v trase schodov sú vedené všetky inžinierske siete, 

ktoré boli prekladané alebo dopĺňané – voda, kanalizácia a elektrika a sú uložené pod 

schodiskom. 

 

Mgr. Peter  Ernek: 

 v parku na Križovatke je „obytná štvrť“, kde nájsť lokalitu a premiestniť tam týchto ľudí? 

 PhDr. Peter Šemoda - táto úloha je z pozície MsPo neriešiteľná. Nemáme ani miesto, ani 

lokalitu, kde by sme mohli bezdomovcov umiestniť.  

 Bc. Eva Gregáňová – z hľadiska sociálnych vecí s týmito ľuďmi pracujeme v rámci 

poradenstva a pomoci pri umiestňovaní do rôznych zariadení sociálnych služieb (v 

prípade splnenia podmienky odkázanosti), príp. útulkov, avšak práca s týmito občanmi, 

ktorí sa v uvedenom parku zdržiavajú je náročná a často o riešenie svojej nepriaznivej 

sociálnej situácie nemajú záujem. V zimnom období budú mať možnosť prenocovania 

v priestore na to určenom. V súčasnosti nemáme žiadne možnosti ich premiestnenia na iné 

miesto. 

 v bytovke pod Klingerom nie je signál, nie je možné sa odtiaľ mobilom dovolať, 

 uvedená interpelácia nespadá do kompetencie Mestského úradu, je potrebné, aby sa 

občania, vlastníci bytov prostredníctvom svojho správcu obrátili na prevádzkovateľov 

jednotlivých spoločností, poskytujúcich uvedené služby.  

 na Štefultove je zarastený pozemok jarku,  

 JUDr. Gejza Volf - vyčistenie pozemku zabezpečili TS, m. p. v 41. týždni. 

 pomník padlých, mestu zobrali peniaze na verejné priestranstvá v parlamente, 2 mil. €, 

treba dať o tom informáciu do Štiavnických novín. Zásluhou pani primátorky sa vybavili 

peniaze na radnicu, iné sa nedalo.  

 

Ľubomír Barák: 

 plochy na Povrazníku, mestský pozemok sa vyčistí, znovu to zarastá. Čo s tým? 

 RNDr. Zuzana Šušková – pozemok sa vyčistí v jarných mesiacoch a ošetrí chemicky, 

aby už opätovne nebolo potrebné náletové dreviny vypiľovať. Použitie chemických 

prostriedkov nám však musí schváliť Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti 

o ŽP.  

 vysprávkovať cestu od Povrazníka ku Slovnaftu, sú tam jamy,  

 JUDr. Gejza Volf - vyspravenie predmetnej komunikácie zabezpečia TS, m. p. v 45. 

týždni. 

 na Kolpašskej ulici nie je osadená značka, žiaci chodia autami a parkujú na paneloch, 

 JUDr. Gejza Volf -  musí sa vypracovať PD,  ktorá bude odsúhlasená dopravným 

inžinierom. Daná komunikácia nie je v kompetencii TS, ani MsÚ, je v správe Regionálnej 

správy ciest.  

 parkujú aj pri lesníckom internáte, autá chodia do Botaniky, 

 PhDr. Peter Šemoda - v týchto úsekoch je zvýšený výkon služby. Dvaja členovia MsPo 

zástupca a inšpektor sa zúčastnili stretnutia rodičov a žiakov na lesníckej škole, kde sa 

riešil problém aj s parkovaním. Rodičom bolo vysvetlené, že ich deti  môžu parkovať 

vozidlá len na miestach vyhradených na parkovanie. 

 dlažobné kocky na Palárikovej ulici sú zle urobené, nie je zaústený žľab,  

 Ing. Zuzana Kladivíková – bude vykonaná kontrola na Palárikovej ulici, v prípade 

oprávnenosti bude podaná reklamácia, pri rekonštrukcii komunikácii sú existujúce žľaby 

zaúsťované do nových úsekov dažďových kanalizácii, v prípade, že to tak nie je, je 

povinnosť vlastníka dažďových zvodov takého zaústiť do existujúcej kanalizácie, alebo do 



vsakovacieho objektu na svojom pozemku. 

 treba spísať a dať primátorke, kocky sa odlupujú z dlažby, sú nekvalitné, nové cesty treba 

vyreklamovať 

 Ing. Zuzana Kladivíková – bude vykonaná kontrola komunikácii a v prípade 

oprávnenosti budú podané reklamácie.  

 

JUDr. Dušan Lukačko: 

 miestnu komunikáciu na Botanickej ulici a Ul. Daniela Licharda prehodnotiť 

a zjednosmerniť smerom hore,  

 Ing. Marian Zimmermann - táto myšlienka tu už dlhšiu dobu existuje a je potrebné 

preto osloviť  minimálne ľudí bývajúcich v MPR mesta formou ankety, aby sa k tomuto 

vážnemu kroku vyjadrili. Doterajšie kroky boli nerozhodné a boli bez výsledku. 

 PhDr. Peter Šemoda - možnosť zjednosmernenia uvedených ulíc bude prekonzultovaná 

s Dušanom Vahlandtom, ktorý má na starosti dopravu. 

 parkovisko na Dolnej ulici, veľa kociek je vypadaných, vchod dna parkovisko je zle 

vytýčený, zle sa tam vchádza.  

 Ing. Zuzana Kladivíková – na parkovisku urobíme kontrolu a po zhodnotení príčiny 

vypadaných kociek bude zhotoviteľovi podaná reklamácia, vjazd a výjazd na parkovisko 

bol zrealizovaný podľa projektovej dokumentácie a v súlade s platnými STN, 

 Ing. Miloslav Filjač - vypadané kocky priebežne opravujeme. 

 

Ing. Matej Michalský: 

 požiadal o zaradenie do rozpočtu mesta, cestu Štefultov, Ul. Š. Krčméryho (interpelácia 

z minulého MsZ), pripraviť aspoň projekt.  

 Mgr. Miroslava Sláviková – vzhľadom k tomu, že finančné prostriedky na údržbu 

a opravu MK sú už vyčerpané, v tomto roku sa už s navyšovaním rozpočtu neuvažuje. 

 Ing. Zuzana Kladivíková - spracovanie PD zaradíme do návrhu rozpočtu na nasledujúci 

rok. 

 

Štefan Mičura: 

 výjazd do Botanickej ulice, je to vyplavené,  

 JUDr. Gejza Volf - vyspravenie zabezpečili TS, m. p. v 41. týždni. 

 Ul. J. Jesenského, problém s 2 odtokovými mrežami, vyteká tam voda, majiteľ si ohradil 

pozemok a voda tečie po ceste,  

 JUDr. Gejza Volf – na Ul. J. Jesenského je potrebné vybudovať novú kanalizáciu. Z toho 

dôvodu je treba spracovať PD a následne akciu zaradiť do rozpočtu mesta BS ako 

investičnú akciu.  

 križovatka parkovanie, dopravná značka pred skeletom sa nerešpektuje, riešiť to,  

 PhDr. Peter Šemoda - MsPo pravidelne počas výkonu služby tento úsek kontroluje, 

o čom svedčí aj udelenie viacerých blokových pokút. 

 požiadal o vypílenie stromov popri ceste na Štefultov, niektoré sa musia urobiť, napr. pod 

horným mlynom,  

 RNDr. Zuzana Šušková – na stránke mesta bola zverejnená výzva (bude zverejnená aj 

v ŠN) na ošetrenie (opílenie konárov) rastúcich v blízkosti komunikácií, resp. ponad 

miestne príjazdové komunikácie a chodníky pre peších tak, aby boli tieto priestory 

bezpečné, priechodné a v súlade s ochranným pásmom cestnej komunikácie, 

vyplývajúceho  zo zákona č.135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon). Rovnako tak, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov a podľa § 47 ods.2 je vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na 

ktorom sa drevina nachádza, povinný o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať. Na 



ošetrenie (opílenie konárov) drevín sme dali dostatočný časový priestor, a to  najneskôr do 

15. decembra 2022. 

 pri Barbore je stará rozkopávka, nebola urobená,   

 Ing. Zuzana Kladivíková – stav preveríme a zhotoviteľ rozkopávky bude upozornený 

a vyzvaný k náprave. 

 dlažobné kocky na Ružovej ulici sú rozpadnuté,  

 JUDr. Gejza Volf – TS, m. p. budú dlažobné kocky priebežne vymieňať 

 dlažba na Frauenbergu je poškodená, tiež pred Prima bankou,  

 Ing. Zuzana Kladivíková – pri Frauenbergu zistíme súčasný stav dlažby a ak poškodenie 

je dôsledkom použitia nekvalitného materiálu, bude uplatnená reklamácia, 

 JUDr. Gejza Volf - pri Frauenbergu bude opravená dlažba dodávateľom stavby - 

COMBIN. Pri Prima banke dlažbu opravia TS, m. p. 

 priechody pre chodcov pri Bergu, Kachelmane, prepadávajú sa, treba to pozrieť.    

 JUDr. Gejza Volf - v prípade zväčšenia problému opravy vykonajú TS, m. p.. 

 


