
Interpelácie a dopyty poslancov z MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 14. 12. 2022  v zasadacej miestnosti radnice 

 

 

 

 

Mgr. Martin Macharik: 

 navrhol doriešiť parkovanie pri bytovkách na Mierovej ulici, či sa tam dajú 

vybudovať parkovacie plochy? Ako predseda Komisie regionálneho rozvoja 

a dopravy to iniciuje.  

 PhDr. Peter Šemoda – MsPo doriešila priestupky vodičov, ktorí parkovali v rozpore 

so zákonom.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – komisia sa môže zaoberať prípravou návrhu. MsPo sa 

podnetom zaoberá. 

 RNDr. Pavel Bačík – Bytová správa, s. r. o. je správca na Mierovej ulici č. 13, 

ostatné byty sú v správe SBD. Riešili problém nad kotolňou, dá návrh do komisie, 

buď tam urobiť parkovisko, alebo ihrisko, statický posudok ukázal, že parkovať sa 

tam nedá. O probléme vie.  

 

 

Mgr. Mikuláš Pál: 

 požiadal, aby sa dodržiaval rokovací poriadok.  

 

 

Ľubomír Barák: 

 spýtal sa, kedy budú doplnené Rady škôl po komunálnych voľbách? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – návrh je pripravený, bude predložený na najbližšie 

rokovanie MsZ.  

 chodník z Drieňovej na Kolpašskú ulicu sa mrví, treba ho reklamovať,  

 Ing. Zuzana Kladivíková – v prípade zistenia poškodenia, na ktoré je možné 

uplatniť reklamáciu, tak bude táto uplatnená, vymrvovanie vrchnej časti betónu nie je 

možné reklamovať, nakoľko je to prirodzený jav v prípade použitia soli ako 

posypového materiálu pri zimnej údržbe. Pri realizácii schodov bol použitý betón 

určený v projektovej dokumentácii. 

 autá stoja popri ceste na Kolpašskej ulici, vedenie školy si to praje, chodci nie sú 

chránení, požiadavka bola, urobil sa autobusový spoj, malo to byť účelové. Treba tam 

osadiť dopravnú značku, je tu zástupca VÚC BBSK, školy musia urobiť opatrenia, 

 PhDr. Peter Šemoda – hliadka MsPo zvýšila výkon kontrol v danom úseku. 

Náčelník spolu s p. Vahlandtom prejedná osadenie dopravnej značky. 

 Mládežnícka ulica, stĺpy za obchodnými prevádzkami sa mali posunúť, autá chodia 

do zákazu vjazdu, prečo? Sú tam kolízne situácie.  

 Ing. Zuzana Kladivíková – stĺpy boli osadené podľa projektovej dokumentácie tak, 

aby bolo možné zásobovanie prevádzok vo dvore a prevádzok na Mládežníckej ulici.  

 PhDr. Peter Šemoda –. MsPo počas výkonu služby kontroluje daný úsek, viackrát 

uložila blokovú pokutu za porušenie pravidiel cestnej premávky. 

 

 

 

 

 



Štefan Mičura: 

 spýtal sa na chodník pred 120 bytovkou na Križovatke, je prebratý? 

 Ing. Zuzana Kladivíková – stavba bola prebratá a bola zrealizovaná v zmysle 

uzavretej zmluvy. 

 v rozpočte je plánované 6 tis. € na autobusové zastávky Štefultov, navrhuje urobiť 

jednu poriadne, rozpočet nie je veľký, jedna firma mala záujem o riešenie 

autobusových zastávok, posunie kontakt.  

 Ing. Zuzana Kladivíková – modernizácia autobusových zastávok na Štefultove bude 

súťažená podľa zákona o verejnom obstarávaní v roku 2023, a podľa výsledku 

prebehne rekonštrukcia.  

 webová stránka, je zlé rozhranie na Smartfón 

 Mgr. Jozef Siska – prekontrolovaním zobrazovanie responzivity na mobilnom 

dotykovom telefóne som nezistil problémy so zobrazovaním stránky. Ak je niekde 

takýto problém, prosím o presný popis. 

 požiadal o riešenie Ul. J. Jesenského, vyteká tam voda od p. Turcera, je tam ľad, 

neschodná cesta.  

 Ing. Ján Hlinka – Na ulici J. Jesenského je potrebné vybudovať novú kanalizáciu. Z 

tohto dôvodu je treba spracovať projektovú dokumentáciu a následne akciu zaradiť do 

rozpočtu mesta Banská Štiavnica ako investičnú akciu. 

 


