Interpelácie a dopyty poslancov z mestského zastupiteľstva, konaného dňa 22. 10. 2014
Mgr. Karol Palášthy:
 oslovili ho ľudia z Ulice energetikov 2 ohľadne parkovania, pán Snadík stáva na
chodníku s autom, MsPo vraj o tom vie, nič nekoná, údajne je dotyčný invalid, treba to
preveriť
 Mgr. Vladimír Kratoš – MsPo nedala menovanému žiadny súhlas k parkovaniu na
uvedenom chodníku. S pánom Vladimírom Snadíkom bol vykonaný pohovor, kde bol
upozornený, aby k parkovaniu využíval vytvorenú parkovaciu plochu, ktorá sa
nachádza v tesnej blízkosti. Kontrolami bolo zistené, že menovaný už na chodníku
neparkuje.
 na Špitálke nie sú nádoby na separovanie odpadu, ak je to možné, či sa tam dajú?
 Ing. Ján Hlinka - na Špitálke sa vykonáva zvoz separovaného zberu 1x mesačne.
Zatiaľ sa neuvažuje s umiestnením nádob na separovaný zber.
 je prepadnutá kanalizácia na Ulici F. Urbánka na Štefultove pod domom Poliakovcov,
či je to na súkromnom pozemku, či sa s tým bude niečo robiť? Je to odkryté a je tam
zvýšený výskyt hlodavcov.
 Ing. Ján Hlinka – na ulici nie je prepadnutá kanalizácia, ale ide o jarok, ktorý zbiera
dažďovú a povrchovú vodu z Ulice Ferka Urbánka. Uvedený jarok sa nachádza na
súkromnom pozemku.
 p. Kirschner sa pýtal ohľadne cesty na Kukučínovej ulici, začalo sa tam robiť, myslí si,
že sú dotknuté jeho práva a že sa koná v rozpore so stavebným zákonom
 Mgr. Nadežda Babiaková – cesta je líniová stavba, p. Vahlandt vydal povolenie na
cestu, s pánom Kirschnerom sa rozprával, s dotknutými ľuďmi sa rokovalo.
 Dušan Vahlandt – Ulica M. Kukučína bola nekonečným príbehom a bremenom pre
Mestský úrad. Nielen pán Kirschner, ale všetci tam bývajúci mali sústavne nejaké
problémy. Mesto Banská Štiavnica je špeciálnym stavebným úradom na úseku
miestnych a účelových komunikácií a vydal ohlásenie stavebných úprav po
niekoľkých desiatkach rokovaní s občanmi. Konkrétne k p. Kirschnerovi. Najprv
operoval s tým, že pod cestou sa nachádza studňa a pivnica. Predložil som mu
odborný statický posudok aj s fotodokumentáciou, ktorý tieto jeho tvrdenia vyvracia.
Naviac som osobne tento stav preveroval a situácia tu bola taká, že statický posudok
bol spracovaný správne. Keď som mu toto vyvrátil, začal napádať to, že roky rokúce
poza ich dom viedol len chodník a teraz tu bude slepá cesta široká 2,75 m, po ktorej
bude chodiť pán Oravec, a že on to predá a bude z toho penzión. Toto nie je argument,
ktorý by mal pritlačiť mesto, aby tam cestu nerobilo, pretože to bolo dávno
odsúhlasené a spracovaná projektová dokumentácia, podľa ktorej sa toto malo
zrealizovať. Keď nebolo z jeho strany argumentov, operoval tretím, a to že v zmysle
projektu majú byť v miestach, kde sa akože nachádzali pivnica a studňa zriadené
železobetónové dosky na zastabilizovanie tlaku na tieto podzemné objekty. Projektant
ich zapracoval pri spracovávaní projektovej dokumentácie na základe informácií od p.
Kirschnera. V rámci týchto úprav sme vybudovali aj tie dve železobetónové dosky
a od tých čias s pánom Kirschnerom neboli žiadne problémy.

Ľubomír Barák:
 Kukučínova ulica, treba tam dať dopravnú značku, aby tam autá nechodili, ľudia sú
rozhádaní, Zigmundovci chcú dať do zmluvy múr pani Vargovej pod záhradou, ktorý
vypustili
 Mgr. Nadežda Babiaková – múr sa stavia a je majetkom toho, kto ho postavil.
 Ulica MUDr. J. Straku, občania dali sťažnosť, označil sa výrub stromov na mestskom
pozemku, na koho pokyn?
 Mgr. Nadežda Babiaková – za výrub už bolo riešené priestupkové konanie s pani
Vodičkovou.
 na Drieňovej sa dávali svietidlá verejného osvetlenia, tieto svietia do stromov, žiadal
ich opíliť, resp. otočiť svetidlá tak, aby nesvietili do stromov,
 Mgr. Nadežda Babiaková – takáto úlohu už bola zadaná.
 Ing. Ján Hlinka – uvedená požiadavka bola TS m.p. zrealizovaná.
 na Ulici 1. mája navrhol pri kotolni riešiť parkovanie, je tam problém, je tam materská
škola, chodia tam cvičiť, resp. riešiť dopravným značením alebo obmedziť státie.
 Mgr. Nadežda Babiaková – situácia sa preverí a navrhú sa možnosti parkovania.
 na Mierovej ulici, bol by rád, keby sa zeleň vypílila skôr, ako sa cesta otvorí. Žiadosť
sa dávala skôr, mohlo sa to spraviť pred pol rokom. Do najbl. MsZ pripraviť
informáciu, čo by vypílenie stromov stálo, resp. aká by bola náhrada za drevnú hmotu.
 Dušan Vahlandt – zeleň, ktorá je na Mierovej ulici za plotom, rastie na súkromných
pozemkoch Štátnych lesov. V rámci stavby sa opílila a skultúrnila zeleň, ktorá
zasahovala do chodníkov a verejného osvetlenia. Myslím si, že v tomto čase je to
estetické aj účelné.
 Rokovalo sa so Štátnymi lesmi a boli ich predstavitelia priamo na tvare miesta, zhodou
okolností som bol pri tom. Ako vlastník tohto porastu by súhlasili s jeho vypílením,
ale v žiadnom prípade nedisponujú finančnými prostriedkami na takúto realizáciu
a dokonca ani ľuďmi, ktorí by to mohli zrealizovať. Drevná hmota, ktorá sa tam
nachádza nemá žiadnu hodnotu (prevažne jasene a samý konár), takže sa ťažko niekto
nájde, kto by to vypílil za hodnotu dreva. Náklady na celkové vypratanie by boli
vyššie ako vyťažená drevná hmota.
 Poprosil pripraviť informatívnu správu o odpadovom hospodárstve a zbernom dvore,
niektoré veci sa vyjasnia.
 Mgr. Nadežda Babiaková – na uvedenej správe pracuje JUDr. Lukačko, pokiaľ bude
pripravená správa v poriadku, predloží sa na rokovanie MsZ.
Ing. Juraj Čabák:
 požiadal primátorku mesta, aby zariadila večernú kontrolu všetkých lucerien v meste,
či svietia,
 Peter Heiler, riaditeľ TS m. p. - v spolupráci s Ing. Hlinkom bola požiadaná mestská
polícia o vykonanie večernej kontroly ešte v deň konania MsZ. Zistené poruchy sa
následne odstraňovali. Z dôvodu šetrenia fin. zdrojov sa preventívne večerné kontroly
VO nenariaďujú.

 treba pozrieť zrkadlo pri soche A. Kmeťa, otočiť ho správne v zmysle pravidiel cestnej
premávky, aby bola dopravná situácia prehľadná, aby bol viditeľný smer z Ulice A.
Kmeťa
 Ing. Ján Hlinka – uvedená požiadavka bola zrealizovaná Technickými službami.
RNDr. Pavel Bačík:
 poprosil preveriť, či parcely č. 7860 a 7861 sú vlastníctvom mesta, ak sú, či je
uzavretá nájomná zmluva na tieto parcely, nie je možné ich užívať občanmi od
1. augusta, je to Partizánska ulica.
 JUDr. Emília Jaďuďová - parcela č. C KN 7860, o celkovej výmere 8640 m2,
zastavané plochy a nádvoria a parcela č. C KN 7861, o výmere 2001 m2, zastavané
plochy a nádvoria nie sú v KN identifikované, obe sú vedené na LV 0. Parcely C
KN sú vedené v rámci EKN parciel, a to parcela č. EKN 351/1, o celkovej výmere
122793 m2, trvalé trávne porasty a parcela č. E KN 462/2, o celkovej výmere 16763
m2, ostatné plochy. V tomto prípade sú E KN parcely vedené v KN na LV č. 4416
v prospech vlastníka LESY Slovenskej republiky, š. p. pre okres Banská Štiavnica,
obec Banská Štiavnica, k. ú. Banská Štiavnica.
Helena Koťová:
 na Ulici energetikov č. 3, 5, 7, zisťovala parcelné čísla pozemkov, napísala vyjadrenie,
p. č. 5304/9,10,12, na ktoré malo prednostné právo kúpy Mesto, prešli na súkromné
spoločnosti. Ako bude riešený prístup ku nehnuteľnosti a parkovanie vlastníkov bytov
na Ulici energetikov 3, 5, 7 v Banskej Štiavnici? V súč. dobe prístup k nehnuteľnosti
len cez súkromné pozemky, na ktoré nie je žiadne vecné bremeno. Nenašla to
v katastri, prístup do bytovky nemožný. Občania Drieňovej kritizovali, že na sídlisku
je cca 1 tis. bytov, ku každému bytovému domu je primeraný počet parkovacích
miest, ale pri uvedenom bytovom dome je ich nedostatok. Treba to riešiť a dať
občanom odpoveď.
 Mgr. Nadežda Babiaková – žiadosť treba odovzdať JUDr. Jaďuďovej (vrátane
fotodokumentácie), odpoveď sa už dávala.
 JUDr. Emília Jaďuďová - Bytový dom súp. č. 1477 postavený na pozemku parc. č.
C KN 5302, o výmere 566 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vedený v KN
na LV č. 4331 pre okres Banská Štiavnica, obec Banská Štiavnica a k. ú. Banská
Štiavnica nepatril do vlastníctva Mesta Banská Štiavnica. Vlastník bytového domu
mohol riešiť aj vlastníctvo priľahlých pozemkov k bytovému domu. Byty v bytovom
dome odpredával ich pôvodný vlastník, ktorý mohol využiť ustanovenia Zákona č.
182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších
právnych predpisov a mal právo požiadať, prípadne jednotliví vlastníci bytov mali
právo požiadať o kúpu uvedených pozemkov, ako priľahlých pozemkov k bytovému
domu. Mesto rokovalo s Rudnými baňami š. p., no k prevodu pozemkov nedošlo.
V prípade pozemku parc. č. E KN 2166/1, o celkovej výmere 568 m2, orná pôda je
v súčasnom období vo vlastníctve Rudných baní, š. p. a vlastníci bytov v bytovom
dome majú právo požiadať o kúpu pozemku v súlade s ust. Zákona č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ako priľahlého pozemku. Mesto Banská
Štiavnica niekoľkokrát urgovalo Rudné bane š. p., ktoré realizujú prevod pozemkov so
súhlasom Ministerstva hospodárstva SR. Z tohto dôvodu Mesto nemalo vedomie
o prevode pozemkov v danej lokalite. Mesto rokovalo s Rudnými baňami, š. p., no
k prevodu pozemkov nedošlo.

Renáta Antalová:
 žiadala vysprávku cesty Ulice nad Klingerom, sú tam hlboké jamy.
 Ing. Ján Hlinka –vysprávku zabezpečili Technické služby, m. p. štrkodrvou.
 čo s reklamáciou Dolná Resla, Ulica Boženy Nemcovej, zvlnil sa tam asfalt
následkom vody?
 Ing. Ján Hlinka – bol to obhliadnuť s pánom Krnáčom, spôsobilo to zapchatie
kanalizácie po veľkých dažďoch, p. Krnáč navrhol, že treba počkať, či to bude
pokračovať ďalej, potom by sa to riešilo v jarných mesiacoch.
 na Pechovej ulici sa opilovali kríky, poprosila konáre odpratať, taktiež na
dohliadnutie parkoviska pod múrom, užívajú to pracovníci SVP, sú tam koľaje, treba
to občas upraviť,
 Ing. Ján Hlinka – odvoz zabezpečili Technické služby, m. p.
 pri 120 b. j. ako bude riešené stojisko na odpad?
 Mgr. Nadežda Babiaková – bola na schôdzi v 120 bytovke, vyriešilo sa to
k spokojnosti, chodník sa upraví, stromy sa opília, kanál – riešila so StVS, aby sa
dostalo požiarne vozidlo.
 Šobov, rómsky klub, jedno svetlo nad klubom nefunguje, je tam tma.
 JUDr. Dušan Lukačko – svetlo už nefunguje 3 roky, odpojilo sa z dôvodu neplatenia
el. energie.
 Ul. J. K. Hella, je tam zábradlie, nie je ako sa k nemu dostať (pri Benčajovi), treba
odkopať zem.
 Ing. Ján Hlinka – uvedenú požiadavku budeme riešiť v jarných mesiacoch.
Ing. Slavomír Palovič:
 poukázal na zlý stav drevených schodov ku plavárni,
 JUDr. Dušan Lukačko – v rámci zimnej údržby sa schody budú opravovať.
 počas roka sa neopílili stromy a kríky, ktoré zasahujú do jazdného profilu cesty od
Povrazníka na Štefultov, niekoľkokrát na to poukazoval,
 Ing. Ján Hlinka – čo sa týka opilovania stromov a kríkov, nejde o miestnu
komunikáciu, ani pozemok nie je vlastníctvom Mesta.
 Mgr. Nadežda Babiaková – cesta je v správe RSC, osloví riaditeľa, dá preveriť
vlastníctvo pozemkov.
Peter Ivaška:
 aj pred budovou RSC v Banskej Štiavnici je potrebné urobiť poriadok, sú tam
popadané stromy.
 Ing. Silvia Piliarová – uvedené opilovanie realizovali elektrikári. Keďže zčasti sa
opilovanie realizovalo aj na mestských pozemkoch, požiadavku na vyčistenie sme
zadali Technickým službám, m. p.

Ing. Miriam Blaškovičová:
 poďakovala prednostke MsÚ za dosledovanie čistenia jarkov na Štefultove,
Ing. Ján Mojička:
 zaujímal sa, v akej fáze je projekt kanalizácie Ulice 8. mája?
 Mgr. Nadežda Babiaková – je schválený, peniaze tiež, investorom je StVS,
uskutočnilo sa verejné obstarávanie, toto je na kontrole, robiť sa bude v termíne podľa
zmluvy.
Ing. Juraj Čabák:
 odporučil, aby ľudia z lokality počuli informácie v jednom čase a rovnaké, aby si
vedeli zariadiť veci.
 Mgr. Nadežda Babiaková – keď to bude aktuálne, informácie sa dajú do ŠN,
dotknutí občania sa zvolajú na spoločné stretnutie, kde bude prizvaný aj zástupca
StVS. Pripravujú sa žiadosti na evironmentálny fond, vodovod Jergištôlňa a projekt
na vybudovanie ČOV na Počúvadlianskom Jazere.

