Interpelácie poslancov z Mestského zastupiteľstva konaného dňa 31. 5. 2017
JUDr. Dušan Lukačko:
 kanál na Dolnej ulici (pri Mačajovi), treba ho opraviť, dokedy tam bude upozornenie?
 Ing. Marián Zimmermann – mesto dalo TS m.p. objednávku na opravu, bude to stáť
cca. 1 380 tis. €. V termíne do 15. júla bude uvedená oprava zabezpečená.
 na parkoviskách treba premaľovať čiary, rozmery áut sú iné,
 Peter Heiler - stredisko čistenia mesta postupne zabezpečuje podľa voľnej kapacity.
 na miestnej komunikácii na Lichardovej a Vodárenskej ulici sú praskliny, treba to
vyspraviť,
 Ing. Ján Hlinka – komunikácie boli vyspravené 14. 6. 2017 spoločnosťou RENOVIA.
 pozametať Štúrovu ulicu, pri garážach je štrk, opraviť odvodňovací žľab súbežne s plotom
až k Pletárskej bytovke,
 Ing. Ján Hlinka – vyčistenie a opravu žľabu zabezpečili TS, m.p. Banská Štiavnica
v 25. týždni.
 cestu pri klientskom centre treba predláždiť,
 Mgr. Nadežda Babiaková – na ceste sa bude robiť optický kábel, trasa pôjde cez
chodníky, pri tom sa urobí aj prepadnutá cesta.
 park na Drieňovej, bude sa robiť aj rozšírenie parkovacích miest?
 Mgr. Nadežda Babiaková – projekt parku rieši dláždenie chodníka, aj rozširovanie
parkovacích miest, bude sa rozširovať aj parkovanie na Ulici MUDr. J. Straku medzi
Tescom a stojiskom na odpad, doplní sa verejné osvetlenie, tiež Ulica L. Svobodu,
parkovanie.
 Peter Heiler - realizácia plánovaná na mesiac júl.
 vo dvore Centrálky stavajú drevené krovy, cez víkend tam vrčia píly, je tam výrobný
priestor, treba im oznámiť, že je to rušivé, je to v centre mesta, obťažuje to ľudí hlukom,
upovedomiť ev. cirkev, pani Blaškovú,
 Mgr. Vladimír Kratoš – pani Blašková bola oboznámená s predmetom sťažnosti. Tak
isto bol upozornený p. Hrčka, ktorý má daný priestor v prenájme.
 chodník na Kolpašskej ulici, sú tam náletové dreviny, prečnievajúce orechy, na paneloch
popri ceste stoja autá, navrhol osloviť školu, kríky treba dočistiť a spriechodniť chodník.
 Ing. Ján Hlinka – náletové dreviny, prečnievajúce orechy boli odstránené v 25. týždni
TS, m.p. Banská Štiavnica.
 Mgr. Vladimír Kratoš – s vedením školy bol vykonaný pohovor s upozornením, aby
vozidlá neparkovali v danom priestore, ale aby využívali areál školy, kde je možnosť
parkovať.
Mgr. Mikuláš Pál:
 Horná Resla – ulica k pánovi Baranovi, na pozemku sa robí smetisko.
 Ing. Ivana Ondrejmišková - sú podnety, je to zaprotokolované, MsPo to riešila
a zisťovala vlastníkov a pôvodcov odpadov, v prípade Družicovej ulice sa to zistilo a

nahlásilo na Okresný úrad, odbor životného prostredia, v druhom prípade sa nezistil
pôvodca odpadu, rieši sa to v spolupráci s MsPo.
 PhDr. Peter Šemoda – keď sa to očistilo, znovu sa to objavilo, je to staré, znovu sa to
vytvára.
 Mgr. Katarína Hulinová – nakoľko nebol zistený pôvodca skládky, menšie obecné
služby Mesta túto skládku v najbližších dňoch odpracú.
 parkovacie miesta pri MsÚ, ktoré boli vyhradené pre daňový úrad, navrhol ich vyčleniť
pre klientov MsÚ,
 Mgr. Vladimír Kratoš – po osadení príslušnej dodatkovej značky bude MsPo vykonávať
kontrolu, aby miesto bolo využívané klientami MsÚ
 Dušan Vahlandt – uvedená požiadavka bude v priebehu mesiaca júl zabezpečená.
 chodník na Mierovej ulici je v jednej časti rozbitý.
 Ing. Ján Hlinka – chodník po rozkopávke upravila do pôvodného stavu Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s., stav odkontrolovaný Ing. Hlinkom.
RNDr. Pavel Bačík:
 dúfa, že sa rozšíri domov dôchodcov na Povrazníku, bol by rád, keby sa budova využila,
 na Drieňovej býva cca ¼ obyvateľov Banskej Štiavnice, je rád, že sa bude riešiť
parkovanie, aj parkovisko na Mierovej ulici, rozšírenie na Ul. MUDr. J. Straku,
koncepčne do budúcna je to len čiastočné riešenie. Existuje Urbanistická štúdia Drieňová,
ktorá rátala s parkovacími domami, ÚPN vylučuje individuálnu výstavbu garáží, štúdia
riešila zahustenie rodinných domov, na pozemkoch pri pátrovských schodoch je
plánovaná výstavba átriových rodinných domov, v MsZ bola UŠ schválená, bolo by dobre
nájsť riešenie pre garáže na Drieňovej, sú tam mestské pozemky, mesto by získalo peniaze
za predaj pozemkov na individuálne garáže, resp. postaviť hromadné garáže –
viacposchodové, každý by mal svoj uzamykateľný priestor, ísť do viacpodlažných garáží,
aby sa šetrilo miesto, riešenie by mohol navrhnúť Ing. arch. Murgaš. Uvoľnia sa
parkovacie miesta. Je možné uvažovať aj o pozemku, kde mala byť hokejová hala, je
nevyužitý.
Renáta Antalová:
 spýtala sa, či už prišlo vyjadrenie k zámeru výstavby športovej haly?
 Mgr. Nadežda Babiaková – bola na rokovaní so SZĽH, vysvetlili podrobne podmienky,
bude sa o tom rozhodovať v MsZ,
 Mgr. Henrieta Godová – vyjadrenie k zámeru výstavby športovej haly ešte neprišlo.
SZĽH si vyžiadalo doplniť doklady k žiadosti, ktoré sme obratom doplnili (24. 3. 2017),
a do dnešného dňa sme stanovisko SZĽH k výstavbe športovej hlavy nedostali.
 Štefultov ihrisko, kedy sa to spraví, bude v zime ľad?
 Mgr. Nadežda Babiaková – ihrisko na Štefultove bolo urobené v zmysle zmluvy do
15.06.2017, budú sa robiť aj ďalšie dokončovacie práce (napr.mantinely).
 kontajner na Klingeri pri parkovisku je plný, stále sa v ňom kopí odpad (kusy nábytku,
matrace), pouvažovať o monitorovaní priestoru,
 Mgr. Nadežda Babiaková – MsPo zistila páchateľa, ktorý tam vozí stavebný odpad, mrzí
ju, že sa robia veci a ľudia to ničia, vytrhali aj zasadené kvety, odpad je potrebné odviezť
na zberný dvor,

 Mgr. Vladimír Kratoš -MsPo zvýši kontrolu daného priestoru.
 Peter Heiler - po nahlásení, alebo vlastnom zistení sa odpad odváža. Je pravdou, že sa to
opakuje.
 pri kontajneri sú ešte smeti vo vreciach,
 Peter Heiler - vyvezené.
 detské ihrisko Križovatka, je rozhodnuté či sa bude sťahovať, alebo zostane na pôvodnom
mieste?
 Mgr. Nadežda Babiaková – riešilo sa to viackrát, ľudia ho chceli sťahovať, potom nie,
treba riešiť aj parkovanie, musia sa obyvatelia dohodnúť, urobí sa schôdza, z nej musí
vyjsť záver.
 kosenie na Péchovej ulici, treba aj odhrabať trávu a očistiť,
 Ing. Ján Hlinka – práce má na starosti pán Kartík, bude ho informovať,
 do budúcna je možné uvažovať, že všetky veľké autobusy by mali zákaz vjazdu do centra
mesta, dá sa to?
 Mgr. Nadežda Babiaková – teraz sú tu autobusy preto, lebo sa rekonštruuje cesta na
Sládkovičovej ulici, je to dočasné parkovanie, keď budú mať príkaz parkovať na
parkovisku pod novým zámkom, zvýšené náklady bude znášať mesto,
 zájazdové autobusy chodia do mesta, vykladajú ľudí,
 PhDr. Peter Šemoda – sú to väčšinou dôchodcovia, resp. deti, autobus ich vyloží,
neparkuje tu, odchádza na vyhradené parkovisko,
 Ľubomír Barák – na prepravu je možné využiť aj prepravnú službu, ale ľudí, ktorí sa tu
chcú ubytovať, autobus vyloží v centre,
 sú sťažnosti na pútače do prevádzok umiestnené na chodníkoch, VZN je platné, zakazuje
ich umiestnenie na chodníkoch, treba to usmerniť,
 Mgr. Nadežda Babiaková – o probléme vie, treba sa k tomu vrátiť, dotiahne sa to
v spolupráci s Mestskou políciou. Rozdiel je v šírke chodníka.
 mobilné WC na jazerá treba dať,
 Mgr. Nadežda Babiaková – zabezpečia TS, m. p.
Helena Koťová:
 priechod pre chodcov pod Drieňovou, vyjadrili sa Slovenská správa ciest Banská Bystrica
a Okresný úrad Banská Bystrica, zhodli sa v tom, že verejná cesta je vo vlastníctve mesta,
treba to riešiť v spolupráci s MsÚ,
 Ing. Ivana Ondrejmišková – dopravné značenie na priechode mesto nemôže riešiť, môže
riešiť doplňujúce verejné osvetlenie, ktoré je vo vlastníctve mesta. Uskutoční sa spoločné
rokovanie aj s SSC BB.
 mestský rozhlas na Učiteľskej ulici 11 nepočuť,
 Ing. Rastislav Marko – robia sa priebežné kontroly mestského rozhlasu.

 k interpelácii poslanca Lukačku, chodník na Kolpašskej ulici, urobiť aspoň strminu
v križovaní s Ulicou J. Fándlyho, študenti chodia zákrutou, na skratke sa v zime šmýka, čo
by sa s tým dalo robiť?
 Mgr. Nadežda Babiaková – nie je to chodník, ani mestský pozemok, keby sa stal nejaký
úraz, kto za to zodpovie? Urobí sa obhliadka.
 autobusový spoj 13.10 hod. z Drieňovej, čo bolo vyrokované, bude chodiť aj cez
prázdniny?
 Ing. Marián Zimmermann – rieši to, bude stretnutie so SAD, odpoveď poskytne.
Mgr. Ján Kružlic:
 na Štefultove sa robil optický kábel do telesa cesty, drážka nie je zaplnená, kábel je
uvoľnený, skoro nad vozovkou,
 Ing. Kladivíková – rieši sa to.
 veľké autá parkujú na chodníku pred Prima bankou, teraz je tam aj kaviareň, autá parkujú
celé na chodníku.
 Mgr. Vladimír Kratoš – v danom úseku bude vykonávaná zvýšená kontrola dodržiavania
pravidiel cestnej premávky.
Ľubomír Barák:
 Ul. Ľ. Štúra, cesta pri pánovi Košíkovi, kde má oplotenú záhradu, je tam situácia, že 2x
mu zrútili plot, otáčajú sa tam autá smerom na Ul. I. Krasku,
 Mgr. Vladimír Kratoš – v danom prípade išlo o dopravnú nehodu, ktorú realizovalo OOPZ Banská Štiavnica.
 poprosil zriaďovateľa, aby upozornil riaditeľa ZŠ J. Horáka, usporiadanie áut, regulovala
sa doprava na Križovatke, zjednosmernila sa ulica, prenieslo sa to na druhú stranu, rodičia
zvážajú deti do školy, autá stoja pred garážami, treba to riešiť,
 PaedDr. Viera Ebert – p. riaditeľ bol upozornený
 Mgr. Vladimír Kratoš – Hliadky MsPo budú vykonávať kontrolu v okolí ZŠ a to hlavne
v čase príchodu a odchodu žiakov.
 uskutočnila sa Rada školy na ZŠ Drieňová, aká je koncepcia škôl a MŠ, financovanie sa
vyrovnávalo, pribudne ďalšia ZŠ, čo s MŠ a ZŠ Drieňová, je potreba jaslí, MŠ na
Štefultove má málo detí, teraz je požiadavka na riešenie kúrenia, treba koncepciu školstva,
povolili sa dve nové ZŠ,
 PaeDr. Viera Ebert – v školskom roku 2017/18 budú mať obidve ZŠ v zriaďovacej
pôsobnosti Mesta vyšší počet žiakov, čo znamená aj zvýšený prídel financií z ministerstva
v podobe normatívu pre ZŠ. V prípade ZŠ J. Kollára ide o mierny nárast počtu žiakov už
po tretí rok za sebou. Finančné prostriedky požadované pre túto školu sú nevyhnutné na
opravu strechy, ktorá je ako havarijný stav už tretí rok v zozname požiadaviek na riešenie
havarijných stavov na ministerstve školstva, kde nám nebolo doteraz vyhovené a problém
zatekania sa zhoršuje. Škola od septembra pristúpi k zníženiu počtu tried zlúčením 2 tried
do jednej v III. ročníku a zlúčením 2 tried IV. ročníka do jednej triedy.
Ďalšia súkromná ZŠ by mala začať prevádzku v septembri 2019, až po zhodnotení
dopadu na mestské ZŠ sa bude riešiť ďalšia prípadná racionalizácia.
MŠ Štefultov, ako elokované pracovisko MŠ 1. mája, je jediná MŠ, kde v tomto roku
neklesne počet detí, ale zaznamenala mierny nárast žiadostí o umiestnenie /15 detí/ Keďže

je o túto MŠ rodinného typu záujem, ale jej prevádzkové náklady z dôvodu zastaralého
kúrenia sú veľmi vysoké, je nutné do rekonštrukcie kúrenia investovať.
V dôsledku demografie a počtu MŠ v meste (celkovo 6) klesá počet detí v MŠ zriadených
Mestom už tretí rok.
Opatrenia: V MŠ Bratská sa od septembra zníži počet tried o 1. Zároveň sa zníži počet
pedagogických zamestnancov z organizačných dôvodov o 1. Od septembra zriadi
chránené pracovisko, kde traja pracovníci cez ÚPSVaR nahradia niektorých doterajších
zamestnancov MŠ (údržbár, upratovačka, kuchárka)
V MŠ 1. mája sa zníži počet tried o 1. Mesto spolu s touto MŠ má rozpracovaný zámer
zriadenia detských jaslí. Zámer je momentálne v štádiu posudzovania priestorov RÚVZ v
Žiari nad Hronom.
 kosenie Počúvadlianske Jazero, kosí to firma, ktorá bola vysúťažená?
 Ing. Ján Hlinka – áno, kosiť sa bude 2x
 Belianske jazero, je tam rampa, SVP urobilo zákaz vjazdu, je problém s parkovaním,
 PhDr. Peter Šemoda – vlani sa to riešilo, je tam dopravná značka,
 Mgr. Nadežda Babiaková – parkovanie chce riešiť J. Krátky, mesto je ochotné pomôcť
a spolupracovať.
 Ulica Ľ. Štúra, keď sa do nej odbočuje zvrchu z cesty I. triedy je problém, veľa áut z ulice
vychádza, šírkové parametre nie sú dostačujúce, treba to sledovať,
 Mgr. Nadežda Babiaková – je možné urobiť stretnutie a dohodnúť riešenie.
 zametanie, niektoré ulice nie sú dobre vyčistené, napr. Špitálka,
 Peter Heiler - preverené a odstránené.
 na Drieňovej pri TOLE je plocha, je tam postavený stánok, dalo by sa to vyčistiť a užívať
na parkovanie,
 Mgr. Nadežda Babiaková – kedysi sa tam uvažovalo s venčoviskom,
 Roľnícka, Ovocná, Okrajová ulica, cestu treba vyspraviť a vyčistiť,
 Ing. Ján Hlinka – Cesty na uvedených uliciach sú zaradené do plánu vysprávok MK,
realizácia má byť uskutočnená do konca júna 2017.
 ďakuje za odpovede, zeleň Drieňová, otázkou je, že vlastníci bytov nie sú vlastníkmi
pozemkov, niektorí si vedia zeleň ošetriť, iní nie,
 je rád, že sa navýšil rozpočet na tribúnu na štadióne, navrhol do rozpočtu uviesť položku
športový areál, nie futbalový štadión.
 Ing. Kamila Lievajová – názov kapitoly sa zmenil, pri plnení rozpočtu k 30. 6. 2017 to
už bude uvedené podľa návrhu p. poslanca.
 Nám. sv. Trojice je tam zeleň, drevené brvná, myslel si, že budú čadičové obrubníky
 Mgr. Nadežda Babiaková – definitívne sa to bude riešiť pri realizovaní pešej zóny na
Námestí sv. Trojice.
Ivan Beňo:
 poďakoval Ing. Hlinkovi za osadenie lavičky pri parku a ihrisku na Drieňovej, je to korzo,
je to veľmi dobré, keď sa park dokončí, bude to ešte lepšie,

 parkovanie, všade by mali byť parkovacie domy, parkovisko za CBA je voľné, každý chce
mať parkovanie pri vlastnom dome.

