Interpelácie a dopyty poslancov z Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici,
konaného dňa 20. apríla 2016
___________________________________________________________________________
Ľubomír Barák:
 k bytom, dával pripomienky už pred cca 3 mesiacmi, zo zápisu z Komisie sociálnej
a zdravotnej (9. 3. 2016), žiadal o stretnutie k bytom, informoval o práci a výstupoch
z komisie sociálnej a bytovej, treba urobiť poriadky s bytmi, čo s neplatičmi, keď
neplatia viac ako tri mesiace a naďalej bývajú v bytoch, je o tom evidencia? Prideľujú
sa byty aj tým, ktorí nespĺňajú podmienky pre ich pridelenie, čím sa porušuje VZN
o prideľovaní bytov
 poprosil o termín rokovania k bytom, navrhol zmenu VZN o prideľovaní nájomných
bytov,
 JUDr. Emília Jaďuďová – v súčasnom období sa pripravujú návrhy nových VZN
(VZN o prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Banská
Štiavnica obstaraných z verejných prostriedkov, VZN o prideľovaní a hospodárení
s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica).
 RNDr. Pavel Bačík - Bytová správa prideľuje byty na základe rozhodnutia Mesta,
neprideľuje ich sama a svojvoľne, žiadosti idú najskôr do Komisie sociálnej a bytovej.
Oprávnenosť sa prerokuje. VZN treba rozdeliť, ľuďom treba pomôcť (napr. Šobov), tí,
ktorí majú možnosti si situáciu riešia, ostatným sa hľadá riešenie lacnejším bývaním.
Čo sa týka 3 mesačného meškania s nájomným, neplatiči sa vyzývajú. Ak nezareagujú
do 10 dní od prebratia výzvy, bude im vypnutá voda, aj teplá. Plot okolo bytovky na
Budovateľskej ulici č. 13, 14, nemôžu byť ľudia stavebníkom, musí byť stavebné
povolenie. Areál školy a športovísk je opustený, je tam znemožnený prístup.
Budovateľská 15 je nevymaľovaná, byty pre sociálne slabých nie sú k ich spôsobu
života prispôsobené. Vedia sa postarať o svoj priestor, starostlivosť o spoločné
priestory je problémom. Byty je ťažká téma, v systéme nie je možné, kto si poctivo
platí, aby platil aj za neplatičov. Systém to nedovolí, každý platí za seba, kto nie,
dlžoba sa ťahá. Nie je problém neplatičov vysťahovať, ale treba povedať, kde sa ľudia
dajú a je ich dosť. Dlžoba je väčšinou za vodu.
 je stavebné povolenie na stavbu plotu okolo bytovky na Povrazníku? spraví sa služba
tým, ktorí sa presťahujú do panelákov, trpia tým obyvatelia bývajúci v rodinných
domoch, slušní ľudia budú z bytov odchádzať,
 Ing. Zuzana Kladivíková – stavebné povolenie nebolo vydané, ani žiadané, nakoľko
priestory okolo bytovky nie je plánované oplocovať. Priestory okolo bytových domov
sa bežne neoplocujú.
 RNDr. Pavel Bačík - Stavebné povolenie vydáva príslušný stavebný úrad. Ak je
stavebníkom mesto, stavebné povolenie vydáva Stavebný úrad Svätý Anton, ak je
stavebníkom iná právnická, alebo fyzická osoba, príslušný stavebný úrad je Mesto
Banská Štiavnica. Samozrejme ak je stavba v katastri mesta Banská Štiavnica. Bytová
správa s. r. o. nemá vedomosť o stavebnom povolení plotu okolo bytovky na
Povrazníku a ani nie je stavebníkom.
 k Šobovu – nesvietia tam v noci lampy verejného osvetlenia, navrhol riešiť popri ceste
živý plot, oddeliť to, je tam neporiadok (vyložené nepotrebné veci, spotrebiče), pri
altánku je priviazaný pes

 Ing. Ján Hlinka – verejné osvetlenie bolo vybudované už v minulosti, boli tam
umiestnené 2 lampy. Kábel, ktorý viedol k lampám umiestneným na budove bol
znefunkčnený samotnými obyvateľmi Šobova. Pripravujeme odstránenie závady
a sfunkčnenie osvetlenia. Osvetlený bude priechod od bytového domu na
komunikáciu. Predpokladané ukončenie prác je v termíne do 20. 5. 2016.
 Mgr. Vladimír Kratoš – neporiadok bude odstránený na spoločnej brigáde v mesiaci
máj 2016. Majiteľ psa bol upozornený, pes bude z uvedeného priestoru odstránený.
 Ing. Silvia Piliarová - výsadba živého plota na Šobove je vhodná, z hľadiska
bezpečnosti by bolo vhodné výsadbu umiestniť 2-3 m od komunikácie, pričom
druhová skladba drevín by pozostávala z vyšších kríkov, ktoré svojím vzrastom
vytvoria izoláciu od hlavnej komunikácie. V príapde, že by sa išla výsadba realizovať,
bolo bolo potrebné zapracovať finančné prostriedky do rozpočtu mesta a zároveň
zapojiť do výsadby aj občanov tam bývajúcich.
 žiadosť o neplatenie poplatku za smeti pre podnikateľov, sú odpustené percentá, ide
o malú sumu, dačo s tým spraviť, sú neplatiči, ktorí neplatia aj 20 rokov,
 Ing. Kamila Lievajová – Zákonom č. 460/2011 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. 12.
2012 a je novelou Zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, zanikla možnosť určiť vo VZN zníženie
a odpustenie poplatku. Súčasne sa týmto zákonom zmenil aj spôsob výpočtu poplatku
pre podnikateľov, ktorí poskytujú ubytovacie alebo stravovacie služby. Zákon
ponechal možnosť pre poplatníkov požiadať o zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti
zákona. Vzhľadom k tomu, že poplatok vypočítaný novým spôsobom je pomerne
vysoký, pristúpili sme k „tichej“ dohode s podnikateľmi, že si požiadajú o zmiernenie
tvrdosti zákona a rozhodnutím im je poplatok úmerne znížený.
 ihrisko Drieňová kedy bude dokončené, či je zabezpečené aj technické zázemie, kto
to bude prevádzkovať, aký bude režim?
 Ing. Zuzana Kladivíková – práce na ihrisku na sídlisku Drieňová boli ukončené,
stavba bola odovzdaná do správy majetku a následne bude poistená a bude odovzdaná
do užívania.
 Ing. Rastislav Marko – režim ihriska bude oznámený pri jeho otvorení. Ihrisko bude
mať vlastného správcu, ktorý sa bude starať o otváranie, zatváranie, evidenciu,
prípadne vydávanie zariadení či športových potrieb, ako aj kontrolu stavu ihriska
a komunikáciu s referentom pre oblasť športu, ktorý bude mať na starosti riešenie
prípadných problémov a rozvoj ihriska. Prioritou pri prevádzke bude umožniť vstup
na ihrisko počas dňa najmä organizovaným skupinám detí a mládeže a vo večerných
hodinách organizovaným skupinám dospelých.
 Ďalšie ihrisko na Drieňovej – pri ZŠ, trávnik nie je dobre položený, je lepený
v častiach, kde je najväčšia záťaž, mantinely sa neodlepili, tráva je položená na starej
tráve, treba to prekontrolovať, prostriedky by sa minuli účinku,
 PaedDr. Nadežda Sámel Dobrovičová - firma SPORT ONE SK s.r.o. Koniarovce
realizovala na našom futbalovom mini ihrisku výmenu športového povrchu.
So zhotovením diela sme spokojní, nie sme si vedomí žiadnych námietok proti
zhotovenému dielu. Dielo bolo odovzdané do užívania 22. 10. 2015.
Týmto dňom nadobúda platnosť záručnej doby po dobu 60 mesiacov.
Ak sa vyskytnú problémy, budeme firmu kontaktovať a prípadný nedostatok
reklamovať.

 informatívna správa o Nemocnici Banská Štiavnica, a. s. – niektoré veci prešli
históriou, boli vysvetľované, hlavný kontrolór robil kontrolu, jedným z troch členov
predstavenstva je on (za mesto). Keď nedostanú informatívne správy, nevedia, čo sa
v spoločnosti deje. Zachovanie akútnej starostlivosti – akcionár sľúbil koncepciu,
zatiaľ nebola predložená. 4. 5. 2016 sa uskutoční valné zhromaždenie, treba si dať
otázku, čo s budovou, kde je mesto akcionárom? Dal návrh, aby Svet zdravia
nemocnicu Mestu vrátil. Keby majetok vrátili, Mesto bude mať budovu, ale nie výkon
zdravotnej starostlivosti. V roku 2008, keď sa budova dávala do akciovej spoločnosti,
lekári povedali, že toto je najlepšie riešenie a poslanci za to ruku zdvihli, aby sa
predĺžil chod nemocnice.
 RNDr. Pavel Bačík - faktickou pripomienkou na poslanca Baráka, k nemocnici, je
možnosť presvedčiť Svet zdravia, a. s. pýtať si späť podiel nemocnice, resp. ho
predať, hľadať využitie napr. v objekte Mediky, vybaviť licenciu, zmluvy
s poisťovňami, zabezpečiť lekárov. Sú medzi nami ľudia, ktorí majú iné záujmy, nie
verejnoprospešné.
 poďakoval pani prednostke Ing. Ondrejmiškovej a Ing. Piliarovej za vybavenie výrubu
stromov okolo štadióna,
 navrhol zvolať rokovanie ku štadiónu, dráha sa dala do poriadku, pozvať aj zástupcov
športových klubov, resp. prerokovať to v komisiách, čo bude s tribúnou, aký režim
bude na štadióne. Rozpočet na štadión je nižší ako pred 13-timi rokmi, keď to
prevádzkovali TS, m. p.
 Ing. Ivana Ondrejmišková – v rozpočte pre rok 2016 sú vyčlenené finančné
prostriedky na úpravu bežeckej dráhy (PD štadión) vo výške 5 000 €. Tribúna nie je
skolaudovaná, je na ňu spracovaný statický posudok z roku 2005. Štadión má
v správe Futbalový klub Sitno, ale môžeme sa spoločne stretnúť a veci riešiť.
Mgr. Nadežda Babiaková – k nemocnici, Mesto má 34 % podiel v spoločnom majetku a. s.,
budova je majetkom a. s. a v nej má Mesto minoritu. Mesto nemá podiel v zdravotníckych
službách ani dosah na zdravotnícke služby. V roku 2008 sa Mesto majetku vzdalo, je notárska
zápisnica, tá sa týka majetku. Prvá nemocnica sa založila, doťahovali sa dozorné orgány,
správne rady, dostalo sa to do patovej situácie, potom sa založila nová nemocnica, ktorá
vyrovnávala mzdové náležitosti predošlej nemocnice. Tiež vyprodukovala stratu tým, že
prevzala na seba dlhy. My máme dosah len na majetok a nájom, o ktorom sa musí v orgáne
hlasovať. Mesto má minoritu, nájom je z lekárne a od privátnych lekárov, tento sa používa na
zlepšenie majetku, resp. prístrojové vybavenie, zdravotné služby sú vecou poskytovateľa
Sveta zdravia, a. s. na základe zmluvy. Výkon služieb je pridelený VšZP na Banskú Štiavnicu,
to sa nezmenilo. Súhlas je, žiadosť je podaná na dočasné uzavretie oddelení, rozhodnutie nie
je zatiaľ vydané. Keď sa rozpráva, nech sa rozpráva pravda. Právoplatné rozhodnutie je
vydané ministerstvom zdravotníctva na RLP. Banská Štiavnica nespĺňala podmienky pre
RLP, napriek všetkému sa zabezpečila. Mali s tým problém aj ostatné mestá na Slovensku.
Lekárska služba je zabezpečená, prečo lekári neslúžia LSPP v Banskej Štiavnici? Riešilo sa
to, nemal kto slúžiť. Budúci týždeň príde lekár, ktorý bude službu LSPP v Banskej Štiavnici
organizovať. Čo sa týka nemocnice, navrhla niekoľko alternatív, akú predstavu má. Rozhodné
rokovanie bude v piatok 22. 4. 2016. Bojovala za oddelenia, primári tu neboli, jeden bol na
dovolenke, druhý podpísal dohodu o skončení pracovného pomeru. Keď tu aj lekári nebudú,
ale personál musí byť. Niektorí ľudia píšu hlúposti, že v Banskej Štiavnici mala byť
strategická nemocnica, Banská Štiavnica v koncepcii strategických nemocníc ani neexistuje.

Strategické nemocnice na Slovensku existujú, vedomosti má. Dávno, keď bol materiál v MsZ,
vtedajší riaditeľ nemocnice povedal, čo sa do budúcna plánuje. Teraz stojíme pred
problémom, treba ho adekvátne riešiť. Vždy treba zvážiť kroky, ku ktorému riešeniu sa ide.
Ak sa chce niečo dosiahnuť, treba urobiť tisíc kompromisov, kým sa dôjde k nejakému
záveru. Je to o tom, že so Svetom zdravia, a. s. potrebuje niečo vybaviť. Sú dve možnosti:
buď v piatok to dokáže dohodnúť so Svetom zdravia a.s., alebo sa bude hľadať iný partner pre
fungovanie interného oddelenia. Navrhla aj primárovi GPO vytvoriť súkromné oddelenie,
ponúkla pomoc pri vybavovaní. Doklady sa vybavovali roky dozadu. Interné oddelenie,
o ňom tiež rokovala, či by mohlo byť súkromné, je veľmi dôležité pre občanov mesta. Zvolá
MsZ až keď bude po rokovaniach. Nepáči sa jej, že sa z tohto robí politická kampaň, otvorene
hovorí, že politickú kampaň nepotrebuje. Záleží jej na tom, aby ľudia mali zdravotnú
starostlivosť. Ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská napísala, že primátorka predala
nemocnicu, ona ako primátorka musela písať predsedovi vlády, že nič nepredala, keď chcela
RLP, prišiel jej ospravedlňujúci list. Varovala pred takým krokom ako sa s nemocnicou
naložilo. Treba hľadať spôsob, ako chyby spoločne vyriešiť a nie vytĺkať hlúposti a politický
kapitál a politickú kampaň. Oficiálne nebola pozvaná na žiadny protest a verejné vystúpenie.
Bola na ňom, nemá sa čoho báť.
Helena Koťová:
 faktickou pripomienkou na poslanca Baráka, v Komisii bytovej a sociálnej, sú
predkladané prípady, ktoré sú výnimočné. Ľudia môžu prísť o prácu nie vlastnou
vinou. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení hovorí, že Mesto je povinné
poskytnúť nevyhnutnú pomoc, § 3, odstavec 4, zabezpečiť prístrešie, stravu. Mesto
nemá prístrešia.
 Mgr. Nadežda Babiaková – k príspevku poslankyne Koťovej k bytom, poplatky za
smeti sa týmto ľuďom zrážajú cez osobitného príjemcu, aj nájomné, VZN by malo byť
rozdelené na 2 časti podľa podmienok, ide o byty, kde sa spláca úver voči ŠFRB a iné
byty v majetku mesta. Malo by sa to tak prerokovávať aj v komisii, ale nie za účasti
žiadateľov. Podmienky sú stanovené VZN.
 na Drieňovej pri dome p. Ferku, odbočka ku hotelovej akadémii, treba vyznačiť
priechod pre chodcov, v smere od Kolpašskej cesty,
 Ing. Ján Hlinka – nejedná sa o miestnu komunikáciu, je to komunikácia v správe
Regionálnej správy ciest a vybudovanie nového priechodu cez uvedenú komunikáciu
musí zabezpečiť správa ciest.
 smetisko pri škôlke nebolo odstránené,
 Ing. Ján Hlinka – konáre pri škôlke boli opätovne odstránené TS m. p., Banská
Štiavnica.
 osvetlenie priechodu pre chodcov pod Drieňovou, resp. umiestnenie semaforu
 Mgr. Nadežda Babiaková – treba stanoviská, Mesto dalo žiadosť, pri Lidli sa riešilo
osvetlenie priechodu, ide o cestu patriacu SSC.
Dušan Vahlandt – na základe našej požiadavky nám Slovenská správa ciest oznámila
nasledovné: Slovenská správa ciest – Investičná výstavba a správa ciest Banská
Bystrica poverená správou ciest I. triedy v Banskobystrickom kraji k predmetnej veci
uvádza, že uvedený priechod pre chodcov v km 278,022 sa nachádza na úseku cesty
v meste s dostatočným rozhľadom s obmedzenou maximálnou rýchlosťou na 50 km/h.
Tento stav z hľadiska zvýšenia bezpečnosti za normálnej viditeľnosti nie je potrebné

riešiť. Z hľadiska ustanovení čl. 22 ods. 7 vyhlášky č. 9/2009 Z. z. je zlepšenie stavu
za zníženej viditeľnosti najúčinnejšie riešiť intenzívnejším osvetlením, čo je úlohou
mesta, keďže správca cesty nevlastní, ani nespravuje verejné osvetlenie vedľa ciest.
Akékoľvek ďalšie opatrenie nemá takú účinnosť ako intenzívne osvetlenie priechodu
pre chodcov. Osadenie zvislých dopravných značiek s prerušovaným doplnkovým
signálom je tiež podmienené pripojením na elektrickú sieť. Uvažujeme s realizáciou
montáže trvalých reflexných dopravných gombíkov na priechodoch pre chodcov na
cestách I. triedy, ktoré závisí od finančných možností a podlieha vydaniu rozhodnutia
cestného správneho orgánu o umiestnení dopravného zariadenia. Vodorovné dopravné
značenie vrátane plošného značenia priechodov pre chodcov V6a, prípadne V16
budeme obnovovať resp. zriaďovať v II. polroku roku 2016.
 lavičky pri CBA treba dať, ľudia sa tam schádzajú,
 Ing. Ján Hlinka – 4 lavičky boli osadené a ešte bude osadená 1 lavička
 OZ Margarétka plánuje návštevu pána prezidenta, parlamentu
Mgr. Mikuláš Pál:
 ku zdravotníctvu, protest bol vyvrcholením nespokojnosti občanov Banskej Štiavnice,
návštevníkov, obyvateľov regiónu. Dalo sa to organizovať a usmerňovať, bohužiaľ
ľudia ktorí sú obmedzení nielen informáciami ale aj myslením, používali invektívy na
terajšie i minulé vedenie, ktoré robilo to, čo mohlo, aby zabezpečilo zdravotnú
starostlivosť v rámci možností. Množstvo ľudí, ktorí sú aj občanmi BŠ založilo
občiansku iniciatívu Právo na zdravotnú starostlivosť v regiónoch, poverili ho
vedením, dnes sa stretol s ministrom zdravotníctva SR Tomášom Druckerom,
diskutovali o možnostiach obnovenia lekárskej starostlivosti v Banskej Štiavnici,
o širších problémoch dostupnej zdravotnej starostlivosti v menších mestách a regióne.
Informoval o výsledkoch rokovania, ocenil prístup nového ministra, dohodli sa na čo
najrýchlejšom zavedení stanice RLP v Banskej Štiavnici, ak sa podarí získať dostatok
lekárov, RLP by mohla fungovať už počas hlavnej turistickej sezóny, teda skôr než je
plánované v mesiaci september. S ministrom sa dohodli na tom, že okrem znovu
obnovenia lekárskej starostlivosti prvej pomoci je potrebné dôsledne preskúmať
aktuálnu situáciu s ostatnými oddeleniami. Vďaka ústretovému prístupu ministerstva
dnes zostáva problémom dostatok lekárov pre novú stanicu RLP, minister ocenil
spoluprácu mesta, aj dostatok bytov pre lekárov.
Mgr. Ján Kružlic:
 obyvatelia na Drieňovej ďakujú za lavičky pri CBA, spýtal sa, prečo sa staré zobrali
preč, mohli tam zostať aj tie staré, bolo by ich 6, spýtal sa na úpravu okolia ihriska,
 treba obnoviť vodorovné parkovanie na Učiteľskej ulici – zo strany od ihriska
 Ing. Ján Hlinka – jedna lavička sa ku CBA ešte zabuduje. Parkovanie bude obnovené
TS m. p. Banská Štiavnica.
Ing. Juraj Čabák:
 ku zdravotníctvu v súvislosti s mestskými bytmi, využívajú ich aj lekári, ktorí už
negarantujú žiadnu lekársku starostlivosť v tomto meste, treba urobiť tak, aby byty
mohli byť k dispozícii v prípade potreby,

 Mgr. Nadežda Babiaková – bude sa to riešiť, keď sa bude vedieť definitívne
stanovisko.
 pri vnímaní zdravotníckeho problému treba rozlišovať poskytovanie zdravotnej
starostlivosti a viazanie budovy, možno by bola vlastná budova, ale nemali by sme
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, mali sme lekárov, ale nechceli slúžiť LSPP,
 Vodárenská ulica (pri Blišťanovi), veci sa mierne zlepšili, definitívna úprava povrchu
cesty vyrieši problém,
 Ing. Ján Hlinka – v roku 2016 bude riešená asfaltovým povrchom časť Vodárenskej
ulice od p. Blahu po odbočku chodníka, ktorý vedie k p. Vidovi.
 počas predĺžených víkendov sa veľa ľudí pohybuje v meste, prechádzajú sa po
zákutiach, tieto miesta nevyzerajú tak, že by sme mohli byť za ich stav pochválený,
hlavné komunikačné trasy - výkonných ľudí by bolo treba zainteresovať do zlepšenia
ich stavu, spojnica z Dolnej ružovej ulice do Akademickej ulice, dvor za domom pána
Zátureckého, dvor za modrým domom na Námestí sv. Trojice 7 (je to mestský
priestor od strany zo starého zámku), tí ľudia, ktorí majú byť v teréne, aby to
obhliadli a zabezpečili nápravu,
 Ing. Ján Hlinka – objekt za modrým domom, ktorý bol predmetom interpelácie, bol
vyčistený zamestnancami obecných služieb v 19. týždni, t. j. od 9.5.2016 do 13. 5.
2016.
Spojnica miestnej komunikácie z Dolnej ružovej do Akademickej ulice a dvor za
domom p. Zátureckého budú TS, m. p., Banská Štiavnica vyčistené v 21. týždni, t.j.
od 23. 5. 2016 do 27. 5. 2016. Vykonané práce budú skontrolované.
 Mgr. Vladimír Kratoš – príslušníci mestskej polície počas hliadkových služieb
zisťujú rôzne nedostatky a poškodenia, o ktorých je následne spísaný záznam,
vyhotovená fotodokumentácia a tieto sú obratom zasielané zodpovedným
pracovníkom mesta, resp. organizácií zriadených mestom.
 k odsúhlasenému premiestneniu piliera do Bottovej ulice, je tam zúženie ulice o 50
cm, problematický prístup pri dovoze, napr. dreva,
 Ing. Ivana Ondrejmišková – na MsÚ prišiel podnet, týkajúci sa nového sokla
osadeného na objekte pri vstupe na Bottovu ulicu, podnet sa týka šírky vozovky,
uvedené preveruje stavebný úrad, ktorý koná vo veci.
 Ing. Jakub Melicherčík – Stavebný úrad obdržal podnet týkajúci sa nového sokla
osadeného pri vstupe na Bottovu ulicu, ktorý údajne zúžil rozsah miestnej
komunikácie. Vlastník objektu má na práce na objekte platné Stavebné povolenie,
uvedený sokel bol podľa pôvodných historických fotografií umiestnený na rohu
budovy. Na základe uvedeného podnetu ako aj interpelácie sme požiadali
o vykonanie zamerania, nakoľko nevieme posúdiť, či sa sokel nachádza na pozemku
vo vlastníctve Mesta, resp. na pozemku vo vlastníctve majiteľa budovy. Podľa
súčasného dopravného značenia je vstup nákladným automobilom na danú ulicu
zakázaný.
 stavba Sládkovičovej ulice, stavba hotela, dopravné značenie, je to dôsledok nie dobre
zvládnutej komunikácie s občanmi Banskej Štiavnice, stavby sú nevyhnutné,
povolené, ľudia mali byť na to pripravení a poskytnúť im potrebné informácie, mali

byť zvolaní, návštevníci sú na to pripravení, kupujú si parkovacie karty a parkujú na
vyhradených parkoviskách,
 Dušan Vahlandt – počas rekonštrukcie komunikácie na Ulici A. Sládkoviča je
v meste Banská Štiavnica obmedzená premávka uzavretím Ulice A. Sládkoviča
a zjednosmernením Novozámockej ulice. Tento stav mnohým nevyhovuje
a znepríjemňuje život. Ale treba si položiť otázku, ako by to malo byť, aby to
každému vyhovovalo? Asi to bude ťažká alebo neriešiteľná otázka. Sto ľudí, sto
názorov. Jedni chcú, aby to bolo obojsmerné, jedni aby to bolo zjednosmernené
prejazdom od VÚB k Frauenbergu. Ďalšia skupina, aby sa dalo chodiť od Katovej
ulice aj do mesta aj k Frauenbergu. Ďalšia skupina chce, aby to zostalo takto ako je to
teraz. Ale mesto musí zo všetkého nakoniec prijať ten najmenej obmedzujúci návrh
a brať do úvahy všetky pozitíva aj negatíva. Zo smeru od Štiavnických Baní sa v trase
do centra mesta nachádza banské múzeum v prírode, časť „Resla“, Klinger a lokality,
od ktorých prichádzalo pred obmedzením množstvo vozidiel v obidvoch smeroch.
Ulica Novozámocká je špecifická ulica značne úzka, pustiť sem vozidlá v obidvoch
smeroch za zhustenej premávky je nezmyslom. Na Novozámockej ulici sa nachádzajú
aj určité inštitúcie, ktoré je tiež potrebné brať do úvahy. Osobne som sa rozprával
s majiteľom pivovaru ERB a nevie si predstaviť inú alternatívu ako platí teraz,
pretože by mu to ochromilo zásobovanie. Osobne som sa rozprával s riaditeľkou
špeciálnej základnej školy, aby to zostalo v súčasnom prevedení, pretože jej to
znemožní rozvoz stravy. Pokiaľ mi je známe pán Zábudlý, ktorý sa zúčastnil
minulého MsZ nenamietal, že je ulica zjednosmernená v súčasnom stave, ale namietal
že autá jazdia aj napriek zákazu obojsmerne a požadoval urobiť nápravu v tomto. Ale
kontrolami od mestskej polície sa aj toto vyriešilo a aj celková dopravná situácia sa
znormalizovala. Každá dopravná zmena sa v začiatkoch asi nevyhne chaosu, ale to
nie je len v Banskej Štiavnici. O úprave Ulice Andreja Sládkoviča sa intenzívnejšie
hovorí už od roku 2014, kedy sa začala tvoriť projektová dokumentácia, takže neviem
že by nebola informácia o tomto. Rokovalo sa o tom niekoľko krát na komisii
výstavby, ÚP, ŽP, taktiež v mestskom zastupiteľstve, dokonca bolo verejné
prerokovanie projektu s občanmi v kine Akademik. O zmenách v doprave sme
občanov informovali aj prostredníctvom Štiavnických novín a internetovej stránky
mesta. A tiež by som chcel dať otázku, že akí ľudia mali byť zvolaní a za akým
účelom, pretože tomu nerozumiem. Neviem si predstaviť, že by sa v iných mestách
pri návrhu nevyhnutných dopravných zmien a obmedzení, naviac keď je to len
dočasná záležitosť, pýtali stovák ľudí na ich názor. Prinesie to stovku názorov,
pretože každý si háji len svoje záujmy.
Dostali sme otázky od občanov, prečo nenamontujeme semafor, čiže svetelné
signalizačné zariadenie. Aj takáto možnosť sa zvažovala. Ale tu je potrebné
podrobnejšie vysvetliť negatíva, ktoré v našich pomeroch toto prináša. Svetelné
signalizačné zariadenie je prenosné zariadenie a ako zdroj využíva akumulátorové
batérie ako sú v automobiloch. Pokiaľ dôjde k poklesu kapacity napätia prednastavujú
sa sami od seba. To znamená, že by do úzkej ulice mohli naraz vyraziť z obidvoch
smerov vozidlá a niekde sa stretnúť, pričom by sa asi ťažko vyhli chaosu. Toto sme už
v minulom období testovali a na menej významnom a frekventovanom mieste a bolo
to veľmi zlé a náročné, jednoducho sa nám to neosvedčilo. Bez sústavnej služby na
takomto zariadení, ich stálej kontrole a nastavovaní nefungujú. Pokiaľ by takýmto
spôsobom malo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti premávky, zariadenie ktoré nebude
fungovať na sto percent nenamontujeme. Zariadenia tohto druhu v Banskej Štiavnici
a blízkom okolí podľa našich poznatkov nezabezpečuje žiadna spoločnosť. V ďalšom

rade takáto služba by vyžadovala značné finančné prostriedky z obmedzeného
rozpočtu na rekonštrukciu verejných priestranstiev. Ako najdôležitejším nedostatkom,
pokiaľ by boli namontované svetelné signalizačné zariadenia je ich umiestnenie.
Motorové vozidlá, ktoré budú odstavené na červenú pred semaforom, musia stáť tak
aby ešte vytvorili dostatočný prejazdný pruh pre oproti idúce vozidlá na zelenú.
Priestor pri Frauenbergu do Novozámockej ulice a ani priestor na Radničnom námestí
pri VÚB nie je taký, aby sa tu mohli bez problémov zoraďovať vozidlá a pritom
neprekážať vozidlám v iných smeroch prejazdu. Každé dopravné značenie a každé
dopravné zariadenie ako aj celková zmena dopravného systému musí byť schválená
Okresným riaditeľstvom policajného zboru, okresným dopravným inšpektorátom,
ktorý po prejednaní tohto návrhu v tejto lokalite a za daných podmienok neodporúča
takéto zariadenie osadiť.
Mesto zvážilo všetky okolnosti aj motoristov aj chodcov, ktorý vo zvýšenej miere
prechádzajú cez Novozámockú ulicu a rozhodlo, že pokiaľ by mali nastať komplikácie
a môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti premávky, nebude meniť súčasnú obmedzenú
dopravnú situáciu a nebude uvažovať ani s osadením svetelného signalizačného
zariadenia.
 oprava povrchu dverí domu smútku, treba ich ošetriť náterom
 JUDr. Emília Jaďuďová – dňa 27. 4. 2016 bola zaslaná žiadosť Krajskému
pamiatkovému úradu, pracovisko Banská Štiavnica o stanovisko ku zámeru obnovy
natretia vstupných dverí do Domu poslednej rozlúčky Frauenberg. Žiadosť bola
prevzatá 29. 4. 2016. Pracovník Pamiatkového úradu má prísť osobne urobiť
obhliadku dverí a následne po jeho vyjadrení bude vykonaný náter dverí.
 oprava výtlkov, kedy začne? Mládežnícka ulica, miestne komunikácie,
 Ing. Ján Hlinka –oprava výtlkov na miestnych komunikáciách sa začne vykonávať
od 20. týždňa.
 spojnica medzi Štiavnickými Baňami a Štefultovom, v akom časovom horizonte začnú
opravy výtlkov?
 Ing. Ján Hlinka – opravy výtlkov na miestnych komunikáciách sa začnú vykonávať
od 20. týždňa.
 oprava dlažby na Botanickej ulici, opravila sa, aj v Hornej ružovej ulici pri pánovi
Aichlerovi treba toto opraviť,
 Ing. Ján Hlinka – opravu zabezpečili TS m. p., Banská Štiavnica v 19. týždni
 k parkovaniu – nesúlad s VZN mesta o parkovaní min. § 4, odstránenie DZ je trestný
čin, zaujímal sa, či niekto odstránil značku pri vstupe do dvora Banského domu?
 PhDr. Peter Šemoda – k dopravnej značke pri Banskom dome, niekto do nej narazil,
bola zlomená, dala sa opraviť, preto bola dočasne demontovaná. Už je značka
opravená a na svojom pôvodnom mieste
 zamyslieť sa na tým, či v nedeľu, keď tu nie je parkovacia služba, neslúži MsPO, či by
nebolo vhodné situáciu riešiť, je to neúnosné, je potrebné skľudniť dopravu a vytvoriť
rýchloobrátkové parkovanie v dolnej časti dopravným značením na parkovacie lístky,
v hornej časti na parkovaciu kartu, spodná časť je obsadená rezidentmi s parkovacími
kartami,

 Mgr. Vladimír Kratoš – odo dňa 21. mája (sobota) bude zabezpečená parkovacia
služba aj v nedeľu a to počas celej letnej turistickej sezóny, pričom jej úlohou bude
usmerňovať a informovať vodičov, v prípade nerešpektovania pokynov bude
privolaná hliadka MsP. Zmeny v systéme parkovania je možné robiť len zmenou
VZN, pričom upozorňujeme, že je potrebné vytvoriť možnosť a zároveň venovať
pozornosť parkovaniu občanov, ktorí prídu vybaviť záležitosti na úrady sídliace na
Námestí sv. Trojice, a to tým spôsobom, aby mali kde zaparkovať, ale na druhej
strane, len na čas potrebný na vybavenie úradných záležitostí.
 lavičky pred Berggerichtom, parkujú pred nimi autá, treba to kontrolovať,
 Mgr. Vladimír Kratoš – uvedený priestor sa kontroluje, o čom svedčí aj počet
riešených priestupkov počas víkendu od 06.05. – 08.05. – kde bolo zistených 9
priestupkov. V kontrolách sa bude pokračovať aj naďalej.
 rekonštrukcia Sládkovičovej ulice, pri múre Belházyovského domu je pozostatok
piliera, aby v rámci odstraňovania sa dala pätka zo zeme preč.
 Dušan Vahlandt – uvedená požiadavka bola zrealizovaná.
 otázkou je, či chceme, aby Námestie sv. Trojice bolo zaplnené na maximálnu možnú
mieru? Treba parkovať aj na iných parkoviskách.
 Ing. Marián Zimmermann – riešením je aj rozšírenie a zaplatenie parkovacej služby.
RNDr. Pavel Bačík:
 obrátili sa na neho občania bývajúci na Bratskej ulici č. 14, 15, 16 prístupová cesta je
znečistená blatom z cesty k rodinným domom, je tam rozbitá kanalizácia, treba
situáciu vyhodnotiť, riešiť prístup k RD, k stavbám chodia nákladné autá,
 Ing. Ján Hlinka – časť miestnej komunikácie na Bratskej ulici bude vyspravená
štrkodrvou, aby nedochádzalo k vynášaniu blata pred vchody 15, 16, 17.
 vodorovné značenie na celej Drieňovej treba obnoviť,
 Ing. Ján Hlinka – vodorovné dopravné značenie bude obnovené TS m. p., Banská
Štiavnica.
JUDr. Dušan Lukačko:
 Šobov pravá strana, je tam neporiadok, treba zabezpečiť odvezenie nepotrebných
spotrebičov,
 PhDr. Peter Šemoda – v zmysle porady MsPo sa dohodli, že do konca apríla každý
spíše nedostatky vo svojom služobnom obvode, na Šobove sa robila kontrola, dal sa
tam kontajner, ľudia čistia nebytové priestory, neporiadok vynášajú von, sledujú to,
bude to odpratané. Tiež bol upozornený majiteľ psa, priviazaného k altánku.
 K stavbám, ktoré sú postavené nelegálne, boli upozornení na ich odstránenie.
 kocky vypadané pri kultúrnom centre, rozbitý schodík z ryolitu, treba to opraviť
 Ing. Ján Hlinka – opravu vypadnutých kociek zabezpečia TS, m. p. Banská Štiavnica
 vymaľovať systém vodorovného dopravného značenia, keď sa bude riešiť Námestie
sv. Trojice, miesta na parkovanie sú krátke, treba ich vyznačiť podľa normy,

 dovolenkárov bude veľa, treba myslieť na parkovanie a parkovacie služby, aj na
Počúvadlianskom Jazere, systém parkovania, košov, nedávať na Banky hrdzavý
kontajner s dierami.
 Ing. Ján Hlinka – riaditeľ TS m. p., Banská Štiavnica bol upozornený, na zberné
miesta umiestnil opravené a natreté kontajnery.
 Mgr. Vladimír Kratoš – existujúce parkovacie plochy na Počúvadlianskom Jazere sú
využívané a ostatné (plocha pri bývalej škole v prírode), ktorá bola vytipovaná
a žiadaná od majiteľa VUC BBSK na využívanie ako odstavná plocha bola vlastníkom
zamietnutá.

