Interpelácie a dopyty poslancov z MsZ konaného dňa 17. augusta 2016

JUDr. Dušan Lukačko:
 pripomenul svoju požiadavku, okolo jazera na Bankách je potrebné vypíliť dreviny,
tam bývajúci sú ochotní práce vykonať, požiadal Mestský úrad o pomoc pri
vybavovaní potrebných povolení na výrub.
 Mgr. Katarína Hulinová - na základe miestnej obhliadky, v spolupráci
s pracovníkom SVP š.p. a pracovníkmi Okresného úradu, odbor ŽP sa dohodlo, že
SVP š.p. ako správca vodného toku oznámi Okresnému úradu, odboru ŽP záujem
o odstránenie stromov a krov na pobrežných pozemkoch. JUDr. Lukačko bude
upovedomený kedy a v akom rozsahu je možné výrub vykonať.
 ako je to s naplnením zmluvy na hájovňou na Červenej studni, bola súťaž na
prenájom?
 JUDr. Emília Jaďuďová – Hájovňu na Červenej studni majú v nájme Mestské lesy,
s.r.o.. Schválenie poradia návrhov v opakovanej obchodnej verejnej súťaži na
dlhodobý prenájom nehnuteľného majetku bol schválený uznesením MsZ č. 51/2016
zo dňa 20. 4. 2016. Podnájomníčka neuvoľnila priestory, preto bola podaná dňa
28. 07. 2016 žaloba na vypratanie nehnuteľnosti na Okresný súd v Žiari nad Hronom.
Termín pojednávania ešte vytýčený nebol.
 ako je vyriešená záležitosť týkajúca sa schodku peňazí v pokladni spôsobená bývalou
pracovníčkou MsÚ?
 JUDr. Emília Jaďuďová – uplatnenie nároku bolo na Okresnom súde v Žiari nad
Hronom. Spor bol úspešný. Súd nárok Mesta potvrdil aj s trovami konania. Rozsudok
je právoplatný a vykonateľný, opatrený doložkou súdu. V ďalšom konaní nedošlo
k dobrovoľnému plneniu, preto bol daný návrh na výkon exekučného práva. Súdny
exekútor vo veci koná, vydal exekučný príkaz a skúma majetok povinnej.
Mgr. Mikuláš Pál:
 občania ho upozornili na odpadky, hlavne od alkoholu pod mostom na Ulici 1. mája,
spávajú tam bezdomovci.
 PhDr. Peter Šemoda – už je to vyriadené, odpad bol odvezený, miesto sa bude ďalej
priebežne kontrolovať Mestskou políciou.
 dostal podnet od občana, týkajúci sa parku na Križovatke, či Mesto daný priestor
nevykúpi, aby sa dal upravovať?
 Mgr. Nadežda Babiaková – na rokovanie MsZ bola predložená správa, týkajúca sa
vysporadúvania pozemkov pod miestnymi komunikáciami a chodníkmi. Pri parku je
oznam, že pozemok je na predaj, jeden z vlastníkov časti pozemku požadoval od
Mesta byt do osobného vlastníctva. Ide o finančné prostriedky, môžu sa dať vyčísliť,
resp. uplatniť formou zákona č. 66/2009. Chceme aj parkovisko, treba určiť priority.
Úpravy by sa dali riešiť.

 v minulom roku bola na rokovaní MsZ požiadavka na rozšírenie kamerového systému
za 120 bytovkou na Križovatke, spýtal sa, čo je s tým?
 RNDr. Pavel Bačík – faktickou pripomienkou, dal odhlasovať obyvateľom 120
bytovky osadenie kamery, neodsúhlasili to, vlastníci bytov nesúhlasili s jej
umiestnením.
 PaedDr. Peter Šemoda – je tam stĺp verejného osvetlenia, monitorovanie sa dá riešiť
aj inak. 2 kamery sú v oprave.
 Pri pomníku padlých na Kammerhofskej ulici sú vypadané kocky, treba to opraviť.
 Ing. Ján Hlinka – Kammerhofská ulica bola upravená dňa 24. 8. 2016. Kocky boli
uložené na pôvodné miesta.
Ing. Juraj Čabák:
 parkovisko pod Kalváriou, treba tomuto venovať pozornosť a dať to ako prioritu,
samospráva sa snaží, aby ľudia do Banskej Štiavnice prišli, sú tu aktivity aj zo strany
podnikateľov, množstvo turistov a nápor ľudí, ktorí prichádzajú a prinášajú peniaze
do mesta, že sa to odrazí na plnení mestského rozpočtu. Nápor turistov treba ustáť,
samospráva musí vytvárať podmienky, aby sa dalo pohybovať tým, ktorí sem prídu
a ktorí tu žijú, zosúladiť aktivity domácich a turistov, aby sa vzájomne
neobmedzovali. Samospráva so svojimi orgánmi a možnosťami aby vytvárala
podmienky, aby sa tu dalo trvalo žiť, aby jedni neobmedzovali druhých. Parkovanie je
zvyšovanie bezpečnosti v našich uliciach. Vyššie kapitálové príjmy, ktoré prídu do
rozpočtu mesta, podľa neho by mali ísť do rozvoja mesta, po ktorom bude vidieť
zmeny, do kapitálových výdavkov, majetku mesta, parkoviska.
 Na jar ľudia upozornili na suché stromy na Dolnej ulici, zámer nebol realizovaný,
suché stromy zostali. Tiež nasadené stromy na Kammerhofskej ulici vysychajú. Pri
oprave múra urobiť také úpravy, aby tam boli zasadené stromy, ktoré prežijú.
 Mgr. Babiaková – ide sa upravovať zeleň: na Sládkovičovej ulici, pri pamätníku SNP
na Radničnom námestí a na Dolnej ulici, bol pripravený projekt revitalizácie, ľudia
boli proti, bude sa to robiť budúci rok, projekt je pripravený.
 Mgr. Katarína Hulinová - suché stromy na Dolnej ulici sú vypílené. Vysychajúce
stromy na Kammerhofskej ulici budú odstránené a vysadené nové, vhodné dreviny,
keď sa ukončí oprava oporného múru.
 Konzumácia alkoholu na verejnosti, buď treba zrušiť VZN, alebo ho urobiť
vykonateľným.
 Mgr. Vladimír Kratoš – MsPo Banská Štiavnica za 7 mesiacov r. 2016 zistila
a riešila 32 prípadov požívania alkoholu na verejnosti. Uvedené VZN je vykonateľné.
Všetky návrhy na jeho zlepšenie sú vítané.
 Pozemok pri Domove dôchodcov na Striebornej ulici a schody, uznesenie
o inventarizácii pozemkov sa zrušilo, pozemok je vo vlastníctve VÚC BBSK, je to cca
20 – 30 m2, nie je dobrým svedectvom a prezentovaním mesta, navrhol požiadať
BBSK o kúpu, resp. výmenu, upraviť ho, zrekultivovať. O pozemok sa nik nestará.
 Mgr. Babiaková – ohľadne pozemku pri Domove dôchodcov na Striebornej ulici
pripraví správu do zastupiteľstva BBSK.

Mgr. Ján Kružlic:
 znovu pripomenul potrebu vyznačiť vodorovné dopravné značenie na Drieňovej,
hlavne značenie parkovania, tiež treba zvýrazniť priechod pre chodcov pri Lidli, je zle
viditeľný.
 Peter Heiler – vyznačenie parkovacích miest sa na Drieňovej realizuje
 Dušan Vahlandt – opätovne sme požiadali SSC o prehodnotenie a posúdenie
súčasného označenia priechodu pre chodcov na ceste I. triedy č. 51 v obci Banská
Štiavnica pri obchodnom centre LIDL a priechodu pod odbočením na sídlisko
Drieňová pod čerpacou stanicou VION. Na základe našej žiadosti zo dňa 23.11.2015
a 16.3.2016 nám bola prisľúbená montáž trvalých reflexných dopravných gombíkov
a umiestnenie vodorovného dopravného značenia priechodu pre chodcov V6a,
prípadne V16 v II. polroku 2016. Zatiaľ však nedošlo k umiestneniu ani jedného zo
spomínaných značení. Na základe vysokej frekvencie pohybu obyvateľov v tejto časti
mesta a predimenzovanej dopravy práve na úseku pri obchodnom centre LIDL a úseku
pod sídliskom Drieňová, sme opätovne túto požiadavku konzultovali telefonicky aj
písomne so SSC.
V 35. týždni bolo vodorovné dopravné značenie nanovo
namaľované.
Renáta Antalová:
 Ulica staromestská, keď sa bude riešiť, urobiť aj Vilovú ulicu, spýtala sa, čo sa bude
riešiť miesto štrkodrvy? Vysprávky štrkodrvou v svahovitom teréne nemajú význam,
navyše pri dažďoch sa upchávajú aj kanalizačné šachtice.
 Mgr. Babiaková – na Vilovej ulici sa bude robiť oporný múr, potom sa pôjde do
povrchovej úpravy, na vysprávky miestnych komunikácie bude použitý brúsený asfalt
a nástrek, aby asfalt držal. Najhoršie úseky budú riešené celoliatym povrchom.
 zaujímala sa o štúdiu priestranstva pri pomníku padlých.
 Mgr. Babiaková – keď bude štúdia spracovaná, predloží sa na rokovanie MsZ.
 chodník od Vodárenskej ulice na Námestie sv. Trojice treba urobiť, je úplne vymytý.
 Ing. Ján Hlinka – nakoľko je chodník úplne poškodený opravu chodníka zabezpečia
TS m. p. Banská Štiavnica do 30. 9. 2016
Dušan Beránek:
 rekonštrukcia verejného osvetlenia, 1. fáza je ukončená, spýtal sa, ako to vyzerá
s druhou výzvou, či bude v rámci nej vymenený celý Štefultov?
 Ing. Marián Zimmermann – pred 2 týždňami mesto dostalo finančné prostriedky
z prvej výzvy, úver sa splatil, pripravuje sa ďalšia výzva, do konca septembra bude
mesto pripravené projektovo. Potom sa zvolí forma, akou to bude realizované.
 či by bolo možné osadenie zrkadla pri výjazde zo Škultéthyho ulice na Obrancov
mieru, pri Coop Jednote?
 Mgr. Nadežda Babiaková – preverí sa možnosť, dá sa posúdiť dopravnému
inšpektorátu.
 Dušan Vahlandt– požiadali sme o stanovisko Regionálnu správu ciest a Okresný
dopravný inšpektorát.

 chodník od pomníka padlých na Štefultove ku kostolu, vyspravil sa štrkodrvou, je
v horšom stave ako bol, drť odplavil dážď, chce, aby sa chodník urobil a vyspravil,
aby bol trvanlivý. Tiež stromy sú rozrastené, či by bolo možné chodník spriechodniť?
 Ing. Ján Hlinka – oprava chodníka bude zaradená do plánu opráv pre rok 2017. Je
potrebné celý chodník preasfaltovať teplou obaľovanou zmesou.
Helena Koťová:
 na Pátrovskej ulici bliká jedna lampa verejného osvetlenia, treba to opraviť,
 Peter Heiler – vyreklamované (OSVO COMP PREŠOV), oprava bola realizovaná
v 36. týždni.
 na Kolpašskej ulici autá chodia skratkou, strminou, tiež autá na zákrute prekračujú
povolenú rýchlosť
 Mgr. Vladimír Kratoš – MsPo vykoná kontroly v uvedenom úseku tzv. skratky. Vo
veci prekračovania povolenej rýchlosti, MsPo nie je oprávnená vykonávať jej meranie
a preto táto časť interpelácie bola odstúpená na OO-PZ Banská Štiavnica, ktoré je
vecne príslušné riešiť daný problém.
 priechod pre chodcov pri autobusových zastávkach pod Drieňovou je zle viditeľný,
treba ho obnoviť,
 Dušan Vahlandt – vodorovné dopravné značenie bolo obnovené správcom cesty
SSC.
 cesta smer od Zvolena na Banskú Belú od diaľnice, je tam hŕba plastových fliaš okolo
cesty,
 Mgr. Nadežda Babiaková – preverí sa to, napíše sa na príslušnú obec.
Mgr. Karol Palášthy:
 požiadal primátorku mesta ako poslankyňu VÚC BBSK, ohľadne prázdneho objektu
učilišťa na Povrazníku, je to nebezpečné, pred vstupom je tam kanál, z ktorého niekto
ukradol poklop a otvorená jama, aké plány s objektom má vlastník?
 Mgr. Nadežda Babiaková – je to v správe SOŠSaL, mal by sa rozšíriť domov
dôchodcov, je to potrebné, situácia je taká, že čakajú na úver zo ŠFRB, má pripravený
návrh na zmenu zákona, je tam „zádrhel“, úver ŠFRB sa VÚC počíta do zadlženosti.
Peniaze z VÚC išli do Banskej Štiavnice (sťahovanie a dokončenie gymnázia, oprava
sociálnych zariadení SLŠ, telocvičňa v areáli na Kolpašskej ulici, treba riešiť strechu
na domove dôchodcov na Striebornej ulici), bude apelovať na to, aby sa veci dali do
poriadku.
 spýtal sa, či sa ide natierať strecha na plavárni?
 Mgr. Nadežda Babiaková – áno.
Ľubomír Barák:
 medzi ulicami Pátrovská a MUDr. J. Straku je zrušený ostrovček, treba ho upraviť,
vyvalcovať a zastriekať asfaltom.
 Ing. Ján Hlinka – ostrovček bol vyspravený technológiou pneumostrykom.
 Drevené konštrukcie na stojiskách na odpad treba ponatierať a predĺžiť tak ich
životnosť, v okolitých obciach platia za odpad málo, z obcí vozia smeti do mesta,

 Peter Heiler - po ukončení náteru stožiarov verejného osvetlenia je to kapacitne
možné, potrebné je zabezpečiť na to finančné krytie na práce aj materiál. V súčasnosti
je problematické zabezpečenie prác aktivačnými pracovníkmi. Z rozpočtovej kapitoly
zmesového komunálneho odpadu sa teraz robia aj občanmi požadované úpravy
stojiskových brán.
 autobusová zastávka Drieňová, Kysihýbeľská, (pri autoškole) je tam neporiadok, treba
to vyčistiť.
 Ing. Ján Hlinka – priestor bol vyčistený. Kontrola bola vykonaná dňa 25. 8. 2016
spolu so zamestnancom Technických služieb, m. p. Banská Štiavnica
 Budovateľská 15, urobiť sedenie, niektoré rodiny sú problematické, očistiť priestory,
byty sa znehodnotia, slušní ľudia odídu,
 RNDr. Pavel Bačík – na Budovateľskej ulici sú neprispôsobiví občania, nahlasujú ich
na Bytovú správu, treba ich identifikovať, byty vymeniť a problémových dať na
Šobov.
 cesta smerom na Brezovú ulicu je v zlom stave, či sa ráta s jej opravou?
 Ing. Ján Hlinka – Brezová ulica je navrhnutá na celoplošné vyspravenie. Bude daná
do návrhu vysprávok pre rok 2017.
 kamerový systém, je dôležité, aby bol funkčný, prehodnotiť to,
 Mgr. Vladimír Kratoš – Mestský kamerový systém je funkčný. V súčasnej dobe sú
dve kamery v oprave. Pracovníci kamerového systému ukončili pracovný pomer k 31.
7. 2016, nakoľko skončil projekt realizovaný cez ÚPaSV. Obsadenie uvedeného
pracoviska sa predpokladá v mesiaci október r.2016.
 na Ružovej ulici sú rozrastené ruže, zasahujú do vozovky, autá si škriabu lak.
 Mgr. Nadežda Babiaková – ruže vysádzal Banskoštiavnický skrášľovací spolok,
Mesto ich osloví.

