
Interpelácie a dopyty poslancov z MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 15. 2. 2023  v zasadacej miestnosti radnice 

 

 

Mgr. M. Pál: 

 v akom stave sme s prenájmom Amfiteátra? Poprosil o správu? 

Odpoveď: pripravuje sa správa a vyúčtovanie.  Nájomca zaslal doklady, ktoré sú 

predmetom kontroly, rovnako bude vykonaná kontrola na mieste za účasti nájomcu. Po 

ukončení tohto procesu bude predložená správa mestskému zastupiteľstvu. 

 

Mgr. M. Macharik: 

 žiadosť o odpredaj pozemku pre SAD ZV - bolo to pred 2 rokmi, súhlasili s prenájmom, 

spýtal sa, či aktuálne platia nájom za plochu, ktorú užívajú?  

Odpoveď: SAD ZV nájom za uvedený pozemok neplatia. Majú záujem pozemok 

odkúpiť. V súčasnosti sa pripravuje nájomná zmluva so spätnou platnosťou 3 roky 

dozadu, dohodne sa zmluva a cena.  

 

RNDr. P. Bačík: 
 pozemok parc. č. CKN 1600/78 na Ul. Antolská, nie je nájomná zmluva, je to spevnená 

plocha. Upozornil na to asi pred 2 rokmi.  

 Poplatok za rozvoj, pripraviť VZN 

Odpoveď: VZN je hotové, môže sa predložiť na pracovné rokovanie. Musí sa vždy 

uplatniť k 1. 1. Chceli by sme, aby Banskoštiavničania s trvalým pobytom, ktorí chcú 

riešiť svoju bytovú otázku, neboli zaťažení touto daňou. Bola by to pomoc mesta.  

 navrhol urobiť pre poslancov MsZ súpis, kde je Mesto členom, čo to obnáša, či to 

normálne funguje, koľko to stojí.  

 Odpoveď: Mesto Banská Štiavnica je členom v 16 organizáciách, a to: ZMOS, OMSD 

RZMO Žiarsky región, Asociácia horských sídiel Slovenska, Slovenské dedičstvo 

UNESCO,  Regionálne združenie pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia – Región Sitno, 

Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov kín, Zlatá cesta, Železná cesta Via Magna, 

Životnými cestami J. Palárika,  Asociácia hlavných kontrolórov, Asociácia náčelníkov 

MsP, Združenie historických miest a obcí, OOCR Región Banská Štiavnica a OZ 

ICOMOS. 

V roku 2022 boli uhradené členské príspevky do týchto organizácií v celkovej výške 

32 342,- €. Do najbližšieho MsZ pripravíme správu s návrhom o vystúpenie z organizácií, 

ktoré pre mesto Banská Štiavnica nemajú žiadny prínos.  

 

H. Koťová:  

 sú tu aj noví poslanci, keď končili volebné obdobie, bola diskusia o tom, že v meste chýba 

centrum sociálnych služieb (riešenie podporného bývania, odľahčovacia služby, 

opatrovateľská služba, väčšie kancelárie). Je nápor, Slovensko starne, u nás na sociálnych 

službách sú nielen deti, ktoré potrebujú sociálnu rehabilitáciu, ale aj mamy, ktoré 

potrebujú chemoterapiu, nemajú dať kde deti. Keď sa bude rokovať o školách, škôlkach, 

budovách, aby na to mysleli. Jedno takéto centrum je potrebné. 

 Spýtala sa, kto robí štúdie na tepelné hospodárstvo? 

Odpoveď: bude sa postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

 JUDr. D. Lukačko - teraz sa dáva na sociálnu oblasť cca 300 tis. € z rozpočtu Mesta, 

mali by sa prichystať, bude to obrovský nápor na financie. Musíme to chcieť všetci 

a pripraviť to, či je vôľa.  

 



 

JUDr. D. Lukačko:   

 Čo s priestorom, kde bolo mäsiarstvo? Utekajú tam peniaze.  

Odpoveď: momentálne sú tam veci z kaplnky, ktorá sa rekonštruovala, drží sa to pre 

potreby informačného centra, momentálne toto sídli v priestoroch Berggerichtu, sú  tam 4 

pracovníci (1 SBM + 3 mesto).  Chcel tam aj Ing. arch. P. Chovan umiestniť maketu 

mesta.   

 na Ul. D. Licharda je potrebné urobiť jednosmernú ulicu, 

Odpoveď: požiadavka je v riešení 

 OZ Štefultov, bol tam hokej, kto je uvedený v nájomnej zmluve? 

Odpoveď:  je uzatvorená nájomná zmluva so Združením ŠK Štefultov, zast. p. Michalom 

Tokárom 

 Zákaz parkovania pri MŠ 1. mája, dohodnúť sa, aby nestáli na múre, deštruuje sa a padne,  

Odpoveď: mestská polícia to riešila stojkami s páskou, tieto skončili v zberných 

nádobách.  

 parkovanie na sídlisku Drieňová pod obchodnou prevádzkou Terno, je tam projekt, aby sa 

mohlo po celej strane urobiť parkovisko, aj zadná strana Ul. Učiteľská. 

 Tiež je potrebné riešiť parkovisko na Ul. MUDr. J. Straku, pod Tescom. 

Odpoveď: pri obchodnej prevádzke Terno je spracovaný projekt „Park Drieňová“, ktorý 

zahŕňa aj riešenie parkovacej plochy pred obchodnou prevádzkou, v prípade vyčlenenia 

finančných prostriedkov v rozpočte mesta na realizáciu II. etapy tohto projektu bude 

riešená aj parkovacia plocha. V rámci tohto projektu nie je riešené parkovanie na zadnej 

strane ulice Učiteľská. Taktiež zatiaľ nie je PD na plochy parkovania za OD TESCO.  

 K rozvoju športu uviedol, že mu chýba in line dráha, kde by sa na to našiel priestor? 

Hovorí sa o dostavbe štadióna, parkovaní, plochy pre viac druhov športov treba.  

Odpoveď: Mesto má pripravený projekt vnútroblokov na Drieňovej a bude žiadať 

finančné prostriedky, keď bude vyhlásená výzva pre predkladanie žiadostí o NFP. Keď 

bude pracovné stretnutie, nutne treba riešiť parkovanie na Ul. MUDr. J. Straku.  

 

Mgr. Ing. J. Krátky: 

 existujú zabudnuté pozemky, dáva to do pozornosti, je s tým dosť roboty, či má Mesto 

o tom evidenciu, ktoré pozemky sú užívané, či sú na tieto uzavreté nájomné zmluvy?     

Pozemky sa využívajú aj na podnikateľské účely, ani pre Mesto nebude súčasná 

ekonomická situácia priaznivá, majetkovo usporiadať vzťahy, považuje to za možné 

príjmy do rozpočtu Mesta.   

Odpoveď: MsÚ nemá zmapované všetky pozemky, ktoré sú užívané inými osobami, 

postupne podľa zistenia aktuálneho stavu sa snažíme užívanie pozemkov vysporiadať 

podľa možností oddelenia, vzhľadom na rozsiahlosť a časovú náročnosť agendy.   

 

Š. Mičura:   

 Prečítal e-mail, ktorý dostal: „Nad Billou ako je kontajner na textil, treba odstrániť 3 

nádoby na separovaný odpad, jediní, kto ich využíva, sú bezdomovci, ktorí ich používajú 

ako rebrík a aby sa dostali do vnútra kontajneru, vyťahujú z nich veci a robia neporiadok 

na celom okolí, deje sa tak každý deň, nádoby celé roky nik nevyužíva na separovaný 

odpad, jedine tí nezodpovední na komunálny odpad.“ 

 „Nad Billou, oproti domu pani Širokej dennodenne veľká skupina študentov,  očividne 

neplnoletých, pije tvrdý alkohol a rozbíja fľaše, medzi 13.00 – 15.00 hod, všade naokolo 

robia neporiadok, je to neúnosné, treba aby to kontrolovala MsPo a dávala pokuty, deje sa 

to už niekoľko mesiacov“ 

 Požiadal MsPo, aby sa na to pozrela.  



Odpoveď: treba volať 159, MsPo tam príde. Priebežne to chodia kontrolovať.  

 zmluva KD Štefultov, bol tam hokejový zápas, poďakoval MsPo, že regulovali dopravu, 

sú tam krízové situácie, navrhnutá cesta, ak tu máme firmy, ktoré robia zimnú údržbu, 

treba ich tam poslať, bolo tam veľmi veľa vozidiel, diváci nemali kde stáť. Poprosil 

primátorku, aby vstúpila do rokovania ohľadne KD Štefultov, odporučil aby sa tam išli 

pozrieť. Nedá sa to odkladať, budova sa dennodenne znehodnocuje, je to majetok mesta. 

Odpoveď: dňa 27. 02. 2023 bola odoslaná žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov 

z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR  na „Obnovu objektu kultúrneho domu 

v Banskej Štiavnici v miestnej časti Štefultov“. Požadovaná výška dotácie 514 710,35 €.  

 Hasiči zo Štefultova požiadali o cenník za poskytnutie priestorov hasičskej zbrojnice 

(kary, oslavy, schôdze, zabíjačky). Je to dobre vybavené, dá sa tam navariť.  

Odpoveď: Mesto s tým súhlasí, ale keď prišla 5 tis. faktúra za vodu, bolo to nehorázne. 

Chodia tam ľudia, neriešili to. Elektrika je drahá, kúrenie, voda, ako sa môže prenajímať 

zariadenie, keď nie je na to súhlas Mesta. Primátorka mesta súhlasí s tým, aby sa 

vypracoval cenník, pokiaľ to bude na kary a oficiálne stretnutia s občanmi s podmienkou, 

že budú akcie ohlasovať, čo je  povinnosť zo zákona.   

 je pravda, že objekt Rezidencia Opera na Péchovej ulici nie je skolaudovaný? Ako sa tam 

platí daň z nehnuteľnosti? Na základe čoho? 

Odpoveď: na objekt Rezidencia Opera na Péchovej prebieha kolaudačné konanie, 

kolaudačné rozhodnutie bude vydané po splnení všetkých podmienok dotknutých 

orgánov. Daň z nehnuteľnosti sa platí na základe LV č. 6623 ako byty a nebytové 

priestory. 

 Staromestská ulica, keď sa topí sneh, býva tam už len 1 Štiavničan, ostatné sú súkromné  

budovy, prenajímajú sa na krátkodobé ubytovanie, je to pekné, zimná údržba sa nedá 

robiť, cesta je vybitá.  

Odpoveď: je potrebná dohoda s KPÚ, Mesto nemá financie na opravu cesty v súlade 

s pamiatkovým zákonom na úpravu verejného priestranstva.  

 Živena – prečo vrátila dotáciu?   

Odpoveď: nestihli ju minúť sa podujatie, na ktoré dotáciu žiadali  

 Kutnohorská ulica, dali majitelia vyčistiť pozemok, tam kde bola kolkáreň, je tam 

neporiadok, ohnisko, smeti.  

 na Facebooku sú nezmysly, treba tam odpísať, nezvládnutá zimná údržba, že občania 

neboli pozvaní na zasadnutie MsZ,  

Odpoveď: v náplni práce zamestnancov Mesta nie je povinnosť odpovedať na 

komentáre na facebooku, ak nie sú na oficiálnom profile Mesta. Správcovia profilu nemajú 

čas, priestor ani vôľu sledovať, kto čo komentuje na facebooku, a reagovať na to. Pozvánka 

na MsZ bola zverejnená podľa zákona, a to na úradnej tabuli Mesta a v Štiavnických 

novinách a verejnosť pozvaná určite bola.  

 prvý sneh sa zmenil na ľad, zimná údržba nebola zvládnutá, na Križovatke bol 

nahrnutý sneh, nebolo možné parkovať, ľudí treba usmerniť.  Kto rátal autá, koľko snehu sa 

vyviezlo? Výkazy nezodpovedali skutočnosti, ide o peniaze mesta.   

Odpoveď: zimná údržba sa robí tak, že 1 THP nastúpi do smeny a práce  kontroluje.  

 RNDr. P. Bačík – odpovedal k objektu Rezidencia opera, na LV sú rozostavané byty, 

nie je to skolaudované, na okraj uviedol, že v Banskej Štiavnici máme aj bytový dom, 

kde nie sú byty, ale podiely (pletárska bytovka), je tam 28 vlastníkov.   

 


