Interpelácie poslancov z Mestského zastupiteľstva konaného dňa 22. 2. 2017
Helena Koťová:
 požiadala mestskú políciu o kontroly ihriska medzi panelákmi ulíc: MUDr. J. Straku,
Pátrovská a L. Svobodu, chodia tam obyvatelia so psami, je tam neporiadok,
 Mgr. Vladimír Kratoš –MsPo prijala opatrenia a to vo forme zvýšenia kontrol na
sídlisku Drieňová so zameraním na tzv. psíčkarov. Kontroly sú vykonávané v skorých
ranných hodinách od 06.00 hod., poobede a večer. O prijatých opatrenia boli
informovaní občania i v odpovediach do čiernej skrinky. V mesiaci február bolo
zistených 7 priestupkov, kde došlo k porušeniu VZN č. 3/2011 o niektorých podmienkach
držania psov. Vo všetkých prípadoch bola uložená bloková pokuta. V mesiaci marec sa
pokračuje vo zvýšených kontrolách na sídlisku Drieňová vykonávaním peších
hliadkových
služieb
so
zameraním
na
hore
uvedené
ulice.
 požiadala riaditeľa TS, m. p. o kontrolu stojiska na odpad na Ul. MUDr. J. Straku, je tam
veľký neporiadok,
 Peter Heiler - v nasledujúci deň vyvezené a upozornení správcovia na režim nakladania
s veľkoobjemným odpadom.
 za panelákom na Ulici L. Svobodu č. 23 – 28, mal by sa rozširovať chodník, je tam
východ z garáží, ničí sa zeleň, požiadala o písomnú odpoveď k veci.
 Ing. Zuzana Kladivíková – ide o rozšírenie šírky existujúceho chodníka o šírku cca 1 m,
túto úpravu oddelenie výstavby dá rozpočtovať a po zahrnutí potrebnej finančnej čiastky
do rozpočtu, môže byť uvedená požiadavka zrealizovaná.
 Mgr. Nadežda Babiaková – je požiadavka na riešenie zelene, znehodnocuje sa to
vozidlami, na jar sa vec bude riešiť.
Mgr. Mikuláš Pál:
 spýtal sa, ako je to s pracoviskom Daňového úradu v Banskej Štiavnici?
Mgr. Nadežda Babiaková – zatiaľ je tu, vo veci konala. Prechádza sa na elektronický
systém, preto menšie úrady nie je možné udržať. V danej veci hovorila aj s prezidentom
Finančnej správy pánom Imreczem, následne bola na rokovaní s riaditeľkou Daňového úradu
v Banskej Bystrici. Na spoločnom stretnutí s riaditeľkou DÚ Banská Bystrica dňa 9. 3. 2017,
kde bol prítomný aj zástupca primátorky mesta Ing. Marian Zimmermann, bolo dohodnuté, že
v čase odovzdávania daňových priznaní bude zberné miesto aj v Banskej Štiavnici, ostatní
zamestnanci by mali odísť do Žiaru nad Hronom.
Renáta Antalová:
 cez letnú turistickú sezónu sa pýtala na možnosť rozšírenia parkovacích miest pred
Skanzenom, či sa vo veci konalo?
 Ing. Zuzana Kladivíková – pred skanzenom je na existujúcich asfaltových plochách
vyznačený maximálny počet parkovacích miest. Na opačnej strane od vstupu do Skanzenu
na mestských pozemkoch nie je možné umiestniť viac parkovacích miest bez terénnych
úprav, ktoré by ale vyžadovali projektovú dokumentáciu a finančne nákladné terénne
úpravy. Ostatný pozemok je vo vlastníctve SBM a je súčasťou Skanzenu, vedenie SBM
nesúhlasí s parkovaním na tomto pozemku - p. č. 2509/2 v k. ú. Banská Štiavnica.
 na Katovej ulici, smerom na Zigmund šachtu je chodník v zlom stave (pred domom pani
Buzalkovej)
 Ing. Ján Hlinka – TS, m. p. zabezpečili nevyhnutnú opravu v 11. týždni.

 na Péchovej ulici je situácia zlá, svah sa posúva, padajú skaly z múru,
 Mgr. Nadežda Babiaková – vyzvala Ing. Hlinku a Mgr. Kratoša, aby to išiel hneď po
rokovaní MsZ pozrieť.
 Ing. Ján Hlinka – v deň konania MsZ bola vykonaná obhliadka na mieste samom, ktorej
sa zúčastnili náčelník mestskej polície Mgr. Kratoš a Ing. Ján Hlinka.
Popísaný stav o zosuve pôdy na označenom mieste zistený nebol. Na ceste boli padnuté
drobné kamene, ktoré predpokladáme mohli vypadnúť z jestvujúceho oporného múra.
Pre zabezpečenie vypadávania oporného múra boli poverené TS, m. p., Banská Štiavnica
vykonať kontrolu oporného múra, požiadavkou zistiť odkiaľ tieto kamene padajú.
Zistené bolo, že kamene padnuté na ceste neboli uvoľnené z oporného múra, ale zosunuli
sa vplyvom počasia zo svahu nad ním. TS, m. p., Banská Štiavnica odpratali padnuté
kamene a cestu vyčistili.
 navrhla zvolať stretnutie k sociálnemu taxíku za účasti poslancov a prevádzkovateľa, čo
obnáša ich práca,
 Mgr. Nadežda Babiaková – bol pripravený materiál na rokovanie MsZ, povedalo sa, že
sa počká a materiál sa dá na rokovanie MsZ po I. štvrťroku. Prevádzkovateľ má zmluvu
do konca marca, chceli rozšírenie služieb.
 na Povrazníku pri bytovkách sú haldy odpadu, spýtala sa riaditeľa TS, m. p. ako tomu
zabrániť?
 Peter Heiler, TS, m. p. - odpad sa vyváža 2x týždenne, monitorujú to.
Mgr. Ján Kružlic:
 spýtal sa na dom na Kammerhofskej ulici (pod p. Angušom), je vo veľmi zlom stave.
 Mgr. Nadežda Babiaková – majiteľ bol vyzvaný, dom je v horšom stave po zime.
 Ing. Zuzana Kladivíková – bolo vydané nariadenie na zabezpečenie objektu
/zabezpečenie terasy domu/ rozhodnutím zo dňa 25. 2. 2015. Vlastník vykonal
nevyhnutné úpravy proti zrúteniu existujúcej betónovej terasy. Stavebným úradom bude
vykonaný opätovne štátny stavebný dohľad a posúdenie stavu terasy.
RNDr. Pavel Bačík:
 navrhol rokovať s majiteľmi prevádzky 6/4 o potrebe osadenia DZ zrkadla, pri výjazde
z Mládežníckej ulice, po pravej strane sú dve parkovacie miesta, je tam zlý výhľad,
dopravná situácia je neprehľadná,
 Peter Heiler - po doručení rozhodnutia o umiestnení dopravného zariadenia objednáme
a umiestnime.
Mgr. Karol Palášthy:
 občania ho oslovili s požiadavkou, či by bolo možné v bazéne plavárne odstrániť dráhy,
aby sa dalo plávať na šírku?
 Ing. Ján Čamaj – plavci chcú dráhy, je to 50 : 50.
Helena Koťová:
 ohľadne sociálneho taxíka, 3 sektor má ponuku na spoluprácu so Škodou, mohli by si
prenajať auto a robiť túto prepravnú službu.
 Mgr. Nadežda Babiaková – štandard služieb sa rozširuje, ničomu sa nebráni, treba konať
v záujme ľudí.

