
Interpelácie a dopyty poslancov z MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 19. 10. 2022  v zasadacej miestnosti radnice 

 

 

Helena Koťová:  

 Bola na besede v Spojári, tam ju oslovili s požiadavkou, kedy sa dožijeme podporného 

bývania? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – podporované bývanie chcelo riešiť VÚC BBSK, v časti 

objektu  mali byť klienti Domova Márie a v časti podporné bývanie. Ak to nechce 

a nebude robiť BBSK, nech to povie samospráve, bude to riešiť. Ak BBSK urobí projekt 

na Povrazník, Domov Márie má budovu na Drieňovej, sú tam 2-izbové byty, z týchto by 

sa mohli stať nájomné byty pre začínajúce rodiny. Nie je to jednoduché.   

 Mgr. Mikuláš Pál – VÚC sa tým zaoberá, nie je to jednoduché, je to zákonom 

obmedzené kapacitne. Dá sa využiť polovička budovy, druhá polovica by mohla  byť 

podporované bývanie. Je tam administratívny a politický proces. Malo sa to financovať 

zo ŠFRB. Ak by boli peniaze a urobilo by sa to tak, ako je to pripravené, uvoľnili by sa 

byty na Drieňovej, z ktorých by mohli vzniknúť nájomné byty na bývanie.  

 rodičia s deťmi autistami nemajú zariadenie, centrum, denný stacionár, potrebujú  

špeciálne vychovávateľky alebo opatrovateľky.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – prečo sa takáto požiadavka neprerokovala na Komisii 

sociálnej, zdravotnej a bytovej, mohlo sa tým mesto zaoberať? Zatiaľ takýto podnet 

neprišiel, je potrebné podnet rozpracovať a venovať sa téme, ak je vôľa a potreba ju 

v mestskom zastupiteľstve riešiť.   

 JUDr. Dušan Lukačko – faktickou pripomienkou na poslankyňu Helenu Koťovú, je 

predsedkyňou vyššie uvedenej komisie, mala s návrhom prísť, všetko nemôže riešiť a 

sanovať mesto. Mesto môže byť nápomocné.   

 budú sa asfaltovať nejaké chodníky alebo ulice? Kde to bude? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – musí sa schváliť nový rozpočet, tam to bude uvedené.  

 

Mgr. Peter Ernek:  

 k zvýšeniu cien elektrickej energie pre podnikateľov, oproti minulému roku ide o cca 17 

násobné zvýšenie, ako sa má šetriť? Sú zazmluvnené odbery. Zvýšenie cien je nereálne, 

možno si k tomu nové MsZ sadne, budú sa rušiť obchody.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – ministerstvo hospodárstva a štát musia zastropovať ceny. 

Mesto má 290 €/MWh. Úpravou štátneho rozpočtu je vyčleniť finančné prostriedky pre 

slabšie vrstvy obyvateľstva (seniori, školy, sociálne zariadenia, podnikatelia). Mala by 

nastať regulácia cien a distribučných poplatkov. Všetko zostáva na „pleciach“ mesta. 

Navyše mesto má výpadok podielových daní, minulý mesiac o 100 tis. € menej. ZMOS 

prijalo uznesenie, ktoré zaslalo na ústavný súd, štát nedostatočne financuje prenesený 

výkon štátnej správy.   

 Mgr. Milan Kabina – prebehla diskusia a rokovania k elektrickej energii, poďakoval za 

to pani primátorke. Úlohou samospráv je, ako čerpať prostriedky, spraviť kroky, investícia 

je značná. Riešením je zelená energia, fotovoltaické polia. Zateplenie budov.  

 

Mgr. Milan Kabina:  

 Poľnohospodárska ulica, parcela č. CKN 4647/2, je to miesto, kde boli záhradky, do 

súťaže sa nik neprihlásil, 2/3 záhradiek sú také, ktoré si chcú občania vysporiadať, 

odčleniť.  

 Oľga Nigríniová – Predmetné záhradky na Ul. Poľnohospodárska boli viac krát, už od 

roku 2003, opakovane ponúkané pôvodným užívateľom na prenájom. Nakoľko 



o prenájom nebol záujem, bola opakovane vyhlásená obchodná verejná súťaž na odpredaj 

záhradiek. Vyhodnotenia súťaží sú k nahliadnutiu na Mestskom úrade. O prenájom resp. o 

kúpu užívatelia zostávajúcich záhradiek neprejavili záujem. 

Pozemok parc. č. C KN 4647/2 bol vytvorený po odčlenení pozemku pod výstavbu 

bytových domov na Ul. Mládežnícka, ktorý Mesto zaradilo do OVS. K odčleneniu došlo 

z toho dôvodu, že vlastníci resp. užívatelia záhradiek si postupne, po zameraní pôvodných 

záhradiek neoprávnene zabrali väčšiu časť pozemku, ako majú odkúpené, resp.  ako mali 

prenajaté. 

Tento pozemok do vyriešenia zástavby na parc. č. C KN 4647/3 odporúčame ponechať 

v majetku mesta s tým, že ak by si výstavba bytov, resp. domov vyžadovala väčší záber, 

boli by užívatelia záhradiek neoprávnený záber povinní uvoľniť. V prípade, ak v súvislosti 

s  výstavbou nebude tento pozemok potrebný, bude ho možné rozparcelovať a odpredať, 

alebo prenajať užívateľom záhradiek.  

 

 Ul. S. H. Vajanského 5, je tam pokazená lampa, nesvieti. 

 Ing. Ján Hlinka –  opravu lampy zabezpečili TS m. p. Banská Štiavnica dňa 04.11.2022. 

 

 Ul. na jazero, Banky – začiatok cesty, treba urobiť a opraviť odvodňovacie kanále. Žľaby 

sú malé a voda sa rinie dolu, rozrúša cestu.  

 Ing. Ján Hlinka – začiatok ulice Na jazero (Banky) bude riešená vrámci vysprávok 

miestnych komunikácií pre rok 2023. 

 

 poďakoval za 4 roky spoločnej práce, veľa krát jednali emotívne a subjektívne, 

ospravedlnil sa za to, problémy občanov poznajú dobre, bola pre neho česť tu 

spolupracovať.  

 

Ing. Matej Michalský:  

 Chodník na Fándlyho ulici, treba urobiť kontrolu vykonaných prác, ak je lehota v rámci 

Zmluvy o dielo, treba uplatniť reklamácie na kvalitu. 

 Ing. Zuzana Kladivíková- na chodník Fándlyho vykonáme opakovanú obhliadku 

a v prípade zistenia poškodenia na ktoré je možné uplatniť reklamáciu tak bude táto 

uplatnená.  

 

 Poďakoval za 4 roky spolupráce.  

 

Ľubomír Barák:   

 Spýtal sa na realizáciu Ul. SNP? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – bude sa opakovať verejné obstarávanie. Peniaze sú, musí sa 

rokovať.     

 

 Plaváreň, v akom je to štádiu? 

 Ing. Juraj Chrenko – od 8. 11. 2022 bude plaváreň komplet otvorená pre verejnosť. 

 

 ZŠ J. Horáka, zákruta z Ul. Ľ. Štúra pri garáži, potom druhá, je to v dezolátnom stave,  zle 

vyspádované, urobilo sa tam parkovanie, sčasti je jednosmerka, na ceste sú výmole, 

doriešiť to, pri dažďoch sa voda valí dolu cestou popri dome bývalej žel. stanice až po 

objekt Ducati.  

 Ing. Ján Hlinka – Na ul. Ľ. Štúra je vypracovaná PD aj s odvodnením z toho dôvodu je 

potrebné ju zaradiť do rozpočtu Mesta Banská Štiavnica ako investičnú akciu. Cesta pri 

ZŠ Horáka bola vyspravená TS m. p. Banská Štiavnica v 44. týždni. 



 Ing. Zuzana Kladivíková – na rekonštrukciu ulice Ľ. Štúra máme vypracovanú 

dokumentáciu, na odvodnenie časti komunikácie od ZŠ Horáka bola v roku 2017 urobená 

verejná súťaž a vtedy bola suma na dažďovú kanalizáciu od OD Lidl po ZŠ J. Horáka 

84 000 eur. 

 

 

 Drieňová MŠ Bratská, dorobiť chodník ku kuchyni.  

 Ing. Zuzana Kladivíková- pripravíme rozpočet na dorobenie chodníka a opravu 

zvlneného prístupového chodníka, ktorý je poškodený dopravou zásobovania kuchyne MŠ 

a po vysúťažení a zapracovaní potrebnej sumy do rozpočtu môže byť chodník dorobený.  

 

 Vypiľovanie stromov, teraz je to možné, to čo sa dohodlo sa môže urobiť.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – k plavárni, dnes hovorila s inšpektorom, bol PN, voda je 

vyhriata, revízne správy sú.  

 

Ing. Ján Čamaj: 

 K plavárni, je potrebné vyspraviť aj cestu za plavárňou, vypíliť náletové dreviny okolo 

chlórovne. 

 Náletové dreviny nová cesta ku štadiónu, bude sa pokračovať vo vypiľovaní?  

 Mgr. Nadežda Babiaková – robí sa, zatiaľ to stálo 1800 €, bude sa ďalej pokračovať.  

 RNDr. Zuzana Šušková – náletové dreviny okolo chlórovne sa už vypilovali, treba to 

stále udržiavať, rovnako tak nová cesta ku štadiónu je hotová. V udržiavaní náletových 

drevín sa bude pokračovať.  

 

Mgr. Peter  Ernek:  

 Sú 2 týždne do volieb, viacerí majú FCB stránky, aby sa neznižovali k urážkam, dať na to 

pozor. Bolo mu cťou tu zdieľať 4 roky. Aj po voľbách pôjde život ďalej, aby si vedeli 

pozrieť do očí. Poďakoval.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – každý má právo kandidovať, aj po voľbách sa budú 

stretávať.  

 

JUDr. Dušan Lukačko:  

 ktokoľvek bude na poste primátora a riadiť toto mesto, fandí každému, ideme do veľmi 

ťažkého obdobia, stav hospodárstva je zlý, ekonomika je rozvrátená. Treba si to 

uvedomiť, čo sľubovať voličom. 

  Poprosil, aby sa zodpovedali interpelácie z minulého rokovania. Poprial veľa úspechov.  

 Ing. Ivana Nikolajová – v zmysle rokovacieho poriadku, budú odpovede na interpelácie 

zverejnené tak ako vždy do 30 dní odo dňa konania mestského zastupiteľstva, to znamená 

budúci týždeň budú zverejnené.   

 

Štefan Mičura:  

 čo chcel ohľadne kampane, to povedal. Jeho program príde do schránok. V Spojári 

diskutoval, povedal, čo chcel.  

 


