Interpelácie a dopyty poslancov z mestského zastupiteľstva, konaného dňa 10. 12. 2014
Mgr. Mikuláš Pál:
 poprosil zástupcu primátorky mesta o informáciu, aký je plán jeho činnosti, čo bude
vykonávať, s čím je možné sa na neho obrátiť, aká bude jeho pracovná doba?
 Mgr. Nadežda Babiaková – zástupca primátora mesta nemá plán práce, ale písomné
poverenie zo zákona. Na stránke mesta Banská Štiavnica www.banskastiavnica.sk
v sekcii samospráva, zástupca primátora je zverejnené písomné poverenie, kontakt
a pracovná doba.
Ľubomír Barák:
 spýtal sa, či bola vyvodená zodpovednosť za 1. deň poľadovice v centre mesta, boli 3
nehody na Námestí sv. Trojice. Bol to extrém, sú výkyvy počasia, či to niekto sleduje?
 kto platí vianočnú výzdobu, prečo sa pred inštaláciou najskôr nevyskúša, potom sa po
inštalovaní opravuje a technika TS, m. p. blokuje hlavnú cestu?
 otvorenie cesty od Mierovej ulice, spýtal sa, či je možné od botaniky (p. Kružlica)
doplniť výzdobu, je to vstup do mesta, pouvažovať o tom,
 Peter Heiler - k poľadovici, dňa 26. 11. 2014 bol vyhlásený SHMÚ stav poľadovice,
určili sa služby, 1 strojník bol na pracovisku, urobil kontrolu, vtedy poľadovica
neprišla, ale 27. 11. 2014 bola pohotovosť len 1 pracovníka, tento mal povinnosť
skontrolovať stav ciest, na TS m. p. poľadovica nebola. 28. 11. bol problém, pracovník
platí poistku, z toho sa hradia aj nehody. Služby sú rozdelené, námrazy v rôznych
výškach sú rôzne. K vianočnej výzdobe, počas leta sa navrhovala oprava sypača a
vianočnej výzdoby, nemali vždy robotu, bolo to predčasné, podcenilo sa to a výzdoba
sa neskontrolovala. Stalo sa, že aj skontrolovaná výzdoba prestala po inštalovaní
svietiť, tam už bude potrebné niektoré prvky obnoviť.
 Mgr. Nadežda Babiaková - k poľadovici, sypač, ktorý bol vonku, mal technické
problémy, robotu si takto nepredstavujem, mesto musí byť pripravené aj na extrémy.
Chodníky boli klzké, vianočnú výzdobu treba skúšať skôr, ako sa zavesí.
Z nedostatkov vyvodí dôsledky. Vianočnú výzdobu na Ul. Mierová treba na budúci
rok dokúpiť.
 vypílenie stromov na Roľníckej ulici, kedy sa urobí?
 Mgr. Nadežda Babiaková - ľudia majú alergiu, stromy sú na súkromnom pozemku,
Mesto ich v nevyhnutnom rozsahu opíliť môže. Vec rieši Ing. Piliarová, stromy
ohrozujú okolie.
 Ing. Silvia Piliarová - stromy sa budú píliť v mesiaci január, čaká sa na
právoplatnosť rozhodnutia. Deň po zastupiteľstve som o tom informovala poslanca
Ľ. Baráka telefonicky.
 otázka na primátorku a zároveň poslankyňu VÚC, čo s celým areálom Domova Márie,
priestorom ihriska na Povrazníku, telocvičňou bývalej spojenej školy, čo so stolárskou
dielňou, či je nejaká koncepcia?
Mgr. Nadežda Babiaková - Domov Márie, ihrisko Povrazník, je návrh rozpočtu VÚC, sú
vyčlenené prostriedky na rekonštrukciu strednej budovy v hornom areáli, kde má ísť
gymnázium (bývalá fakulta environmentalistiky) riaditeľka Gymnázia A. Kmeťa pripravuje
rozšírenie priestorov, telocvičňa - je tam havária strechy, tečie, bola na VÚC a požiadala
o pridelenie finančných prostriedkov z položky havárie ministerstva školstva, doplatili by
riaditeľke Spojenej školy finančné prostriedky. Bol tu minister školstva pán Draxler,
pripravila a podpísala žiadosť, aby to ministerstvo vykrylo z položky havárií, riešiť to budú

začiatkom roka 2015. Dolný areál - objekty sa rekonštruujú na byty, zostali objekty ihriska
a telocvične (majetok Simkor). Ihrisko – je zámer modernizácie a zrekonštruovania, bol
v štáte prijatý zákon o deinštitucionalizácii, čo znamená delenie na menšie celky. Na
plochu ihriska by prispela aj VÚC, časť by sa pretvorila na park. Za telocvičňou (treba
preveriť, koho je to majetok) ak VÚC, bude za to bojovať, bude žiadať úpravu priestoru.
Mesto musí urobiť právne kroky, aj v zákone o ŠFRB je možné dostať financie na
rekonštrukciu bytov pre dôchodcov, ale v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách u VÚC
sa toto započítava do dlhu VÚC, aj keď úver zo ŠFRB má byť samofinancovanie z nájmu.
 RNDr. Pavel Bačík – doplnil, v areáli sú dve telocvične, jedna je pri domove
mládeže, táto je majetkom SimKor, jedna pri ihrisku patrí VÚC, čo je spojené so
školou, od roku 2008 je havarijný stav, celý areál je majetkom VÚC. Príde ďalších 40
bytov, časť je už v užívaní, ľudia chcú ihrisko.
 výrub stromov na Mierovej ulici, odkryl sa jeden priestor, komu to patrí?
 Mgr. Nadežda Babiaková – priestor patrí štátnym lesom, bude sa to riešiť.
Renáta Antalová:
 prikláňa sa k myšlienke, aby na Povrazníku vzniklo detské ihrisko aj športovisko,
 interpelácie z októbra, nedostala odpovede,
 Ing. Ivana Ondrejmišková – interpelácie sú vždy písomne do 30 dní po konaní
mestského zastupiteľstva zverejnené na stránke mesta www.banskastiavnica.sk
v sekcii interpelácie, okrem toho ich e-mailom zasielame všetkým poslancom.
 spýtala sa na reklamáciu cesty Ulica B. Nemcovej a Dolná Resla?
 Mgr. Nadežda Babiaková – reklamácia bola uplatnená, Ulica Boženy Nemcovej
bola uznaná, na Dolnej Resle sa neuplatnila, bolo to spôsobené vytekaním vody.
 voda zo striech spôsobuje komplikácie na cestách, treba napomínať ľudí.
 Ing. Ivana Ondrejmišková – zvlnenie asfaltu spôsobilo z časti neodvedenie
povrchových vôd a z časti upchatie kanalizácie po veľkých dažďoch. Ing. Hlinka to
bol obhliadnuť s pánom Krnáčom z firmy RENOVIA, ktorá uvedené realizovala,
riešiť sa to bude v jarných mesiacoch.
 Ing. Ján Hlinka – kanalizácia bola prečistená TS m. p., zvlnenie asfaltu bolo z časti
vyspravené, konečná oprava bude zrealizovaná v jarných mesiacoch.
 problém výherných hracích automatov na území mesta, aký je postoj Mesta, či majú
ľudia sami iniciovať petíciu, alebo ju pripraví Mesto? Ako postupovať?
 Mgr. Nadežda Babiaková – zákon hovorí o zrušení na území mesta, musí byť petícia
a petičný výbor, treba postupovať podľa zákona. Hovorila s prevádzkovateľom na
Povrazníku, deti tam nechodia. Treba vidieť negatívne faktory, ktoré to prináša. Do
rozpočtu mesta to ročne prinieslo cca 60 tis. €.
 Ing. Ivana Ondrejmišková – je potrebné, aby sa petícia spísala v zmysle zákona
o petičnom práve, musí byť zriadený petičný výbor, Mesto pomôže pri jej spracovaní,
treba, aby prišiel iniciátor. Následne, na základe tejto petície pripraví Mestský úrad
návrh VZN a predloží na rokovanie MsZ.

Mgr. Ján Kružlic:
 spýtal sa, či je niečo nové v riešení situácie na Kolpašskej ulici a chodníka pre peších
chodcov?
 Mgr. Nadežda Babiaková – uplatnila požiadavku, bolo to v uznesení VÚC, aby bola
urobená povrchová úprava celej cesty Hodruša Hámre – Hájik, je havária na bočnici
cesty Vyhne – Banská Štiavnica, čo sa týka chodníka, cesta je mestská, chodník by
malo vybudovať Mesto, rokovala o možnosti financovania 50 na 50, dá sa to
vysprávkovať formou lávkového systému. Musí rokovať s dopravákmi, či povolia
jednostranný chodník, v akej šírke, dalo by sa to rozpočtovať. Je prísľub, pokiaľ sa
bude podieľať Mesto (VÚC nemá schválený rozpočet).
Mgr. Karol Palášthy:
 cesta na Ulicu mládežnícku z Lesníckej ulice je nebezpečná, chodia tadiaľ žiaci, je
tam internát, areál patrí VÚC, či by sa tadiaľ nedalo prechádzať?
 cesta poza plaváreň, keby sa dala napojiť, to by bolo dobré riešenie.
 Mgr. Nadežda Babiaková – je pripravený projekt, celá cesta od OPP až Pod
Kalváriu, chce sa to uplatniť v rámci nového programovacieho obdobia, je plánovaný
chodník, riešilo by sa aj parkovanie, sú tam voľné plochy, treba to majetkoprávne
vysporiadať. Uplatnilo by sa to v rámci financovania fondov EÚ. Je to dôležitá vec,
mesto by sa odbremenilo od parkovania.
Ing. Juraj Čabák:
 jednou z alternatív bolo zjednosmernenie Mládežníckej ulice, bola úvaha - spodná
časť vyžaduje odľahčenie, je tam škola, je tam lesnícky internát, teraz je vhodný čas,
ukončila sa Mierová ulica po križovatku, môže sa riešiť Mládežnícka ulica, riešenie
v súvislosti s jednosmernením, resp. úpravou cesty, ktorá je pletiarska,
 výherné hracie automaty, je pripravený byť v petičnom výbore
 požiadal o opätovnú kontrolu lucerien,
 Peter Heiler - kontrola bola vykonaná, zistené nedostatky sa postupne odstránili.
Večerná kontrola osvetlenia bude vykonaná v 3. týždni, po ukončení demontáže
vianočnej výzdoby.
 požiadal o prijatie takých organizačných opatrení, aby sa neopakovala taká situácia,
keď bola kalamita a poľadovica,
 Peter Heiler - dôvodom oneskoreného nástupu na zimnú službu bolo zrušenie služby
na pracovisku, nariadenie pohotovosti mimo pracoviska. Tým sa čas zásahu predĺžil.
Službukonajúci vodič vyhodnotil nebezpečnosť situácie už v čase tvorby poľadovice a
nastúpil do služby neskoro. Po dohovore s pani primátorkou Mgr. N. Babiakovou
bolo prijaté opatrenie, ktoré určuje, že pohotovosť mimo pracoviska sa nebude
nariaďovať v prípadoch možných poveternostných rizík.
 do schránok dostávajú občania Novinky, dvojtýždenník, sú tam niektoré veci
týkajúce sa mesta, pýtal sa na to, či sú to preberané veci, alebo majú svojich
redaktorov, pripomína to články zo Štiavnických novín, sú tam nepresné informácie,
mali by platiť nejaké pravidlá, či sa vie, že takéto noviny využívajú internet, sú tam
nepresnosti.

 Ing. Rastislav Marko – v niektorých prípadoch nás redaktori uvedených novín
kontaktujú a dostávajú od nás oficiálne stanoviská. Vo väčšine článkov ale pracujú
s vlastnými informáciami, prípadne s verejne dostupnými informáciami zo stránky
Mesta. Nezaznamenali sme žiadne nelegálne využívanie materiálov zo Štiavnických
novín. Žiaľ, úroveň žurnalistiky týchto novín nevieme ovplyvniť, môžeme len
dementovať prípadné nesprávne uvedené informácie. Novinárskou povinnosťou je
uviesť zdroj informácie. Zároveň v oblasti autorských práv na stránke uvádzame:
„Akékoľvek používanie akýchkoľvek častí tejto stránky pre komerčné účely bez
písomného súhlasu majiteľov autorských práv je zakázané. Používanie textového
obsahu na nekomerčné účely a pre informovanie verejnosti prostredníctvom médií je
povolené. Používanie iných častí tejto stránky na nekomerčné účely je možné len s
písomným súhlasom majiteľa autorských práv.“ Znamená to, že využívanie textových
oznamov (nie fotografií!) v plnom rozsahu pre médiá povoľujeme aj bez písomného
súhlasu. Je to najmä z toho dôvodu, že stránka je zriadená práve za účelom
informovania verejnosti a je vítané, že médiá jej obsah bez zmien šíria ďalej.
 spýtal sa na schody od ihriska k plavárni?
 Peter Heiler - prvá etapa opravy je ukončená. Ďalšia bude v závislosti od
klimatických podmienok. Prácu za mesto preberá Ing. Hlinka, ktorý zadal aj
požiadavku na opravu a navrhol technické riešenie.
Mgr. Karol Palášthy:
 oprava schodov ku plavárni, požiadal riaditeľa TS, m. p. Petra Heilera, treba to
skontrolovať, aby to bolo dobre urobené.
 spýtal sa, či budú v Štiavnických novinách zverejnené výsledky komunálnych volieb
v celom Banskoštiavnickom okrese?
 Ing. Rastislav Marko- keďže od uskutočnených komunálnych volieb sú už približne
dva mesiace, neboli by tieto informácie aktuálne. Môžeme v Štiavnických novinách
spraviť seriál krátkych rozhovorov so starostami o tom, čo plánujú a ako chcú spolupracovať
s BS a k tomu dať vždy do rámčeka výsledok volieb starostu + poslancov, ktorí boli zvolení.

Ľubomír Barák:
 ohľadne kultúrnych vecí, boli veľké koncerty, akcie robia agentúry, bol koncert Lucie
Bílej, lístky neboli lacné, miesta na sedenie neboli označené, ľudia prišli, akcia vyzerá
že je mestská, dopravu riadili MsPo, bolo by dobre, aby boli zabezpečené miesta,
zistiť kapacitu, resp. do budúcna to treba doriešiť, taktiež keď sa zruší akcia, či za to
niekto zaplatí, pretože si priestor mohol objednať niekto iný.
 Mgr. Nadežda Babiaková – zrušenie akcie Haliny Pawlovskej bolo oznámené na
internetovej stránke mesta. Koncert Lucie Bílej mal veľký ohlas, akciu riadili mestskí
aj štátni policajti.
 Ing. Rastislav Marko - Koncert Lucie Bílej realizovala agentúra za nefinančnej
podpory Mesta a pod záštitou primátorky mesta. Je obvyklé nielen v Banskej
Štiavnici, ale aj v iných mestách, že sedenie v kostolných laviciach je predávané ako
„voľné“, t.j. bez označenia. Nešlo o prvé podujatie, ktoré sa takýmto spôsobom za
posledné roky konalo a doteraz sme nemali žiaden podobný podnet (v zásade sa na
voľné sedenie predávajú všetky akcie v Banskej Štiavnice, ktoré sú v kostoloch –
Jazznica, Festival peknej hudby a pod. a v Kultúrnom centre). Do budúcnosti
zvažujeme nákup softwaru pre registráciu sedenia v podujatiach v rámci Kultúrneho
centra, avšak o tomto rozhodnú rozpočtové možnosti oddelenia. V prípade podujatí

v priestoroch Kultúrneho centra ide o akcie, ktoré majú rôzny charakter. Ak hovoríme
o externých organizátoroch, pokiaľ pripravujú podujatie samostatne, platia nájom.
Inou formou je forma spolupráce, kde je príjem z predaja postavený na báze
percentuálnej provízie z predaja lístkov. V prípade Haliny Pawlowskej predpredaj
nenaplnil očakávanie oboch organizátorov a tak bolo podujatie vzájomnou dohodou
zrušené s tým, že bude presunuté na náhradný termín, ktorý sa určí v roku 2015.
Spätne hodnotíme ako menší nedostatok neúčasť organizátorov v mieste a čase
plánovaného začiatku podujatia, keďže informácia o zrušení sa nedostala k niektorým
potenciálnym návštevníkom, ktorým chýbalo vysvetlenie. Tohto nedostatku sa
v budúcnosti vyvarujeme.
Renáta Antalová:
 pri Plavárni, kde sú sklady na posypový materiál, hlavne v zime tam stoja autá, je tam
strašná tma, či tam nie je svetlo?
 RNDr. Pavel Bačík – osvetlenie riešili s pánom riaditeľom TS, m. p..
 Mgr. Nadežda Babiaková – navrhla uskutočniť v januári spoločné stretnutie
k návrhu rozpočtu na rok 2015, termín oznámi písomne.

