Interpelácie poslancov z Mestského zastupiteľstva konaného dňa 28. 6. 2017
JUDr. Dušan Lukačko:
 ešte nie sú zverejnené odpovede na posledné interpelácie, možno sa bude pýtať na tie isté veci?
 Ing. Ivana Ondrejmišková – odpovede na interpelácie budú poslancom zaslané a zverejnené v
termíne do 30. 6. 2017 v zmysle platného rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva.
 kedy bude opravený kanál na Dolnej ulici?
 Ing. Marián Zimmermann – šachta na Dolnej ulici je v štádiu opravy, šachta je atypická, bol
problém s dovozom, v pondelok to bude hotové. Úloha zrealizovaná.
 uličku - chodník od ZŠ J. Horáka po Pletársku bytovku treba pokosiť.
 Ing. Ján Hlinka – pokosenie zabezpečí p. Kartík s pracovníkmi MOS v 31. týždni
Ľubomír Barák:
 aká je koncepcia školstva, materské školy, koľko detí je zapísaných do našich zariadení? Treba
zhodnotiť ekonomiku.
 Mgr. Nadežda Babiaková – odpoveď pripraví vedúca školského úradu PaedDr. Ebert, rieši sa
v MŠ na Ul. 1. mája spustenie jasliarskej triedy, kde je lepšie financovanie.
 PaedDr. Vierka 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.

 Drieňová, v úprave rozpočtu je uvedená suma, ktorá sa vysúťažila na kosenie, sú pripomienky, že
sa zle kosí, tráva sa včas neodpratáva,
 Ing. Ján Hlinka – dodávateľ F-GROUP, s.r.o., p. Ľ. Hegyi bol písomne upozornený, aby zlepšil
kvalitu kosenia a aby trávu včas odvážali.
 detské ihrisko na Drieňovej, hojdačky, kosenie, zlepšilo sa to, aké deti tam môžu prísť? Je to
vekom a váhou obmedzené? Či sa to sleduje, treba častejšie robiť údržbu ihriska,
 Ing. Rastislav Marko – používanie ihriska je vyhradené deťom do 10 rokov, čomu sú
prispôsobené aj jednotlivé prvky. Za dennú kontrolu ihriska je zodpovedná osoba, ktorá ho
otvára a zatvára a ktorá hlási prípadné poškodenia a problémy zamestnancom oddelenia, ktorí
vykonávajú aj samostatne vizuálnu kontrolu približne 2x počas mesiaca.
 chodníky na Drieňovej, ráta sa s ich povrchovou úpravou? Žiada písomnú odpoveď.
 Mgr. Nadežda Babiaková – ak sa podarí získať finančné prostriedky cez projekt, chce mesto
dokončiť park a urobiť dláždené chodníky.
 pochválil úpravu cesty na Ul. A. Sládkoviča, je urobená načas, treba vymeniť dopravné značky,
sú zle osadené,
 Dušan Vahlandt – dopravné značenie na Ul. Andreja Sládkoviča bolo prekontrolované a dané
do súladu so správnym stavom.
 chodník na Kolpašskej ulici sa robí rýchlo, má parametre, niektorým prácam sa dalo vyhnúť,
dochádzalo ku kolíznym situáciám, chodci skákali medzi autá,
 Dušan Vahlandt – pri rekonštrukcii uvedeného chodníku boli osadené všetky potrebné dopravné
značky, dobu realizácie sme sa snažili skrátiť na minimum a čiastočne aj v čase letných prázdnin,
keď týmto úsekom prechádza čo najmenej študentov.
 svetlo na obchvate, jedno svieti, jedno bliká, pod mostom svetlá vypadnú, treba to opraviť,
 Ing. Ján Hlinka – uvedená porucha bola ihneď nahlásená, opravu zabezpečia TS, m.p. Banská
Štiavnica v spolupráci s firmou OSVO Prešov s.r.o. v priebehu mesiaca august.
 odsúhlasilo sa zvýšenie rozpočtu na strechu tribúny na štadióne,
 Marianna Orgoniová – z dôvodu bližšej špecifikácie prác a prevedenia prác je na deň 7.8.2017
zvolané pracovné stretnutie za účasti oddelenia výstavby, ÚP a ŽP, oddelenia kultúry, ŠaMK,
oddelenia PaSM a Ľubomíra Baráka.
 schválilo sa zvýšenie na plaváreň, spýtal sa, či by niekto rozpracoval aj zveľadenie štadiónu,
dráhy, celkový vzhľad, tribúnu, peniaze sú poddimenzované, od roku 1976 sa dalo menej ako na
plaváreň, na štadión dostali správcovia na údržbu 9 tis. €, najnižšia suma na plat cez projekt je
608 €, vrátane stravných lístkov, za súčasné peniaze sa nedá napredovať.
 Mgr. Nadežda Babiaková – pripraví sa materiál, keď sa budú robiť kúpele, zapracovať tam aj
štadión. Vyzvala prítomných na spoluprácu, materiál spracuje vedúci odd. KŠ a MK.
Mgr. Mikuláš Pál:
 poprosil MsPo, v trase chodník od Pražovne smerom dole po štvrtkovej diskotéke je špinavý,
„okrcaný“, je tam rozbité sklo, upozorniť prevádzkovateľov, aby si to dosledovali a vyčistili,
 Mgr. Vladimír Kratoš – MsPo vykonala s prevádzkovateľmi a majiteľmi zábavných podnikov
/Pražovňa, Zubr-Arena, Draivers, 6/4,/ pohovor a bolo spracované písomné upozornenie, ktoré
prevzali. Uvedené osoby boli upozornené na dodržiavanie čistoty v okolí ich prevádzok, tak aby
čistenie priestoru bolo vykonané po skončení podujatia, alebo po zatvorení prevádzky. V prípade,

že bude naďalej dochádzať k porušovaniu VZN č. 4/2011 čl. 4 odst. 9, MsPo pristúpi k ukladaniu
sankcií v zmysle priestupkového zákona. Priestor, kde sa prevádzky nachádzajú, je dlhodobo
problematický. Hlavne počas konania diskoték tu dochádza k rušeniu nočného pokoja,
k výtržnostiam /prípady sú v riešení na OO-PZ/, osoby sa pohybujú po miestnej komunikácii,
dochádza k ohrozovaniu cestnej premávky. Veľké množstvo osôb je spôsobené tým, že v tesnej
blízkosti sa nachádzajú 3 zábavné podniky s rovnakým zameraním, t. j. diskotéky. Z uvedených
dôvodov je na zváženie prehodnotiť dĺžku otváracích hodín v danom priestore, nakoľko v daných
prípadoch sa v žiadnom prípade nejedná o podporu a rozvoj turizmu v našom meste.
 Strieborná ulica, za SSE sú nevysypané smeti, roznáša sa to, treba to odviezť,
 Ing. Ján Hlinka – TS, m. p. Banská Štiavnica zabezpečia vývoz košov zo Striebornej ulice
v pondelok, stredu a v piatok.
 pri hríbe sú 2 žobrajúci, požiadal, aby sa to eliminovalo v rámci turistickej sezóny,
 Mgr. Vladimír Kratoš – MsPo v rámci svojich zákonných možností vykoná opatrenie na
splnenie danej úlohy. Na mieste bolo zistené, že predavačky z okolitých predajní podporujú dané
osoby tým, že im varia čaj, kávu.
 otázka od obyvateľov na riaditeľa MsL – prebieha ťažba dreva na Červenej studni a Klingeri?
 Ing. Jaroslav Dudík - prebiehala ťažba, ťaží sa pod Paradajzom, ide hlavne o kalamitnú ťažbu,
potrvá cca týždeň. Momentálne nevie zaujať jasné stanovisko. Ale pravdou je, že v danej lokalite
prebehla v tej dobe ťažba kalamitného dreva, t. j. v deň konania MsZ bola už ukončená. Prebehla
za cca. 3 dni. Na druhý deň som si bol osobne preveriť skutočnosti a ceste nebolo nič, t. j. bola
v takom stave ako po nami vykonanej oprave. Čiže obavy spoluobčanov treba brať s rezervou.
Možno by bolo vhodnejšie obrátiť sa zo strany poslancov MsZ priamo na konateľa spoločnosti
Mestské lesy, aby bolo možné podať konkrétnu odpoveď priamo na zasadnutí. Táto záležitosť sa
dala odkomunikovať priamo cez prestávku zasadnutia a do interpelácií mohlo byť stanovisko
úplne jasné. Čo sa týka obavy občanov zo zvýšeného pohybu vzduchu, teda možnosti vetrov,
tomu sa nedá zabrániť. Celá lokalita lesného hrebeňa nad mestom (od Červenej studne po Hornú
roveň) padla v rokoch 1990 až po súčasnosť v dôsledku kalamít spôsobených zvýšeným
pohybom vzduchu a podkôrnym hmyzom. Čiže vetry spôsobili zničenie lesa a nie naopak, ako to
interpretujú občania. Dobre by bolo, aby si na tieto skutočnosti obyvatelia spomenuli. Mestské
lesy od svojho vzniku (rok 1995) len odstraňujú dôsledky týchto kalamít. Ak sa v danej lokalite
vykonávala úmyselná ťažba, tak len v jednom prípade a tento lesný porast práve preto nie je
v súčasnosti postihnutý kalamitou. Dôsledky akýchkoľvek kalamít je obhospodarovateľ lesa zo
zákona povinný odstrániť do 6 mesiacov od ich vzniku. V prírode platí, že čím skôr, tým lepšie.
Koniec koncov v danej lokalite bol umelo zalesnený cca pred 100 rokmi smrek, ktorý nie je na
tomto stanovišti vhodný a trpí hnilobou koreňov, ktorú spôsobuje Armillaria mellea (Podpňovka
alebo aj Václavka). Bolo len otázkou času, kedy sa tento zlý zdravotný stav lesných porastov
prejaví zníženou stabilitou lesných porastov. So zmenou klimatických pomerov, ktorá je
celosvetovým problémom, Mestské lesy dokážu urobiť len málo a to pestovať stanovišťu
a prírode odpovedajúce lesy. Je teda len na ľuďoch, aby si začali viac vážiť lesné spoločenstvá
a možno aj lesníkov, ktorí ako jediní o nich nediskutujú, ale ich vytvárajú a vedome usmerňujú.
Renáta Antalová
 ťaží sa druhý rok stále na tom istom mieste, cesta sa urobila a zváža sa po nej drevo.
 Ing. Jaroslav Dudík – cestu opravovali Mestské lesy, ľudia mali pravdu, že cestu treba opraviť,
kalamita sa musí odstrániť, stromy majú svoj vek, počasie sa mení. Porasty z ekonomických
dôvodov treba obhospodarovať.

Helena Koťová:
 je požiadavka od pani Luptákovej, žiadosť o rekonštrukciu prašnej cesty cca 100 m na Katovej
ulici.
 Mgr. Nadežda Babiaková – je pripravený projekt úpravy ulice v rámci úpravy ciest v MPR a
verejných priestranstiev. Prednosť sa dala Ulici Andreja Sládkoviča, potom sa bude realizovať
Ul. Antona Pécha, je schválený takýto postup.
 Ing. Ján Hlinka – vyspravenie a údržba miestnej komunikácie sa uskutoční v termíne do 15. 08.
2017.
 p. Vicianová požiadala o zavedenie verejného osvetlenie na Ulici Horná huta 26,
 Ing. Ján Hlinka – nakoľko na uvedenej ulici nie je vedenie verejného osvetlenia, je potrebné
vypracovať zjednodušenú projektovú dokumentáciu a až následne zrealizovať osvetlenie.
Vyčíslime predpokladané finančné náklady na rozšírenie verejného osvetlenia a následne podľa
výšky rozpočtových nákladov zrealizujeme v roku 2017.
 Kolpašská ulica, strmina je mestský pozemok, časť popri dome p. Zmeteka je vo vlastníctve SPF,
chodia tadiaľ študenti, zamestnanci, treba tam dať smetné koše,
 Ing. Ján Hlinka – smetný kôš zabezpečia TS, m.p. Banská Štiavnica v 30. týždni.
 priechod pre chodcov pod Drieňovou, bolo stretnutie s prednostkou, riešilo sa to.
Renáta Antalová:
 na Pechovej ulici sa pokosilo a nepohrabalo, kanále sú upchaté senom,
 Ing. Ján Hlinka – nedostatky boli odstránené v 28. týždni Malými obecnými službami
 minulý mesiac sa pýtala, či sa niečo riešilo s fotopascami na Klingeri? sú tam plné kontajnery, na
Klingeri sa vykrádajú autá,
 Mgr. Nadežda Babiaková – tvorca odpadu v lokalite Klinger bol zistený, riešila to mestská
polícia. Uvažuje sa s kamerovým systémom aj na parkoviská, zatiaľ to nie je dotiahnuté. Môže sa
dať informácia do Štiavnických novín a upozorniť vlastníkov nehnuteľností a stavebné firmy na
povinnosť odovzdávania stavebného odpadu na zberný dvor.
 Mgr. Vladimír Kratoš – uvedený prípad bol konzultovaný s odborne spôsobilou osobou.
Fotopascu je vhodné použiť na málo frekventovanom mieste. Umiestnenie kamery je
podmienené prenosom signálu a tento prenos z tohto miesta nie je možný. Do úvahy prichádza
iba použitie kamery sa nahrávaním na SD kartu, ktorá má kapacitu cca 7 dní. Krádeže vlámaním
do motorových vozidiel preveruje OO-PZ Banská Štiavnica.
 ako to vyzerá s hájovňou na Červenej studni?
 JUDr. Jaďuďová, Marianna Orgoniová – nájomná zmluva je podpísaná, v súčasnom období
vykonávajú terénne práce ako je upratanie a úprava okolia. Nájomca zabezpečil napojenie
objektu na verejný vodovod a odizoloval stavbu, nakoľko dochádzalo k nepriaznivému vplyvu
vody na základový pás a obvodové murivo stavby, t. j. steny boli vlhké a plesnivé. Po úprave
vonkajšieho vzhľadu prostredia majú záujem o sprevádzkovanie už jestvujúceho bufetu formou
rýchleho občerstvenie. V ostatných prácach bude nájomca intenzívne pokračovať.
 treba domaľovať priechody pre chodcov, čiary na parkoviskách (upraviť šírkové parametre),
vyzametať cesty,
 Peter Heiler - priechody pre chodcov boli obnovené aj na Ul. Andreja Sládkoviča. Tiež
vyznačenie státia autobusov v CMZ. V 31. týždni, pokiaľ to dovolí počasie, budú vyznačené

parkovacie miesta na Ul. pátrovskej. Po opakovaných silných dažďoch sa čistia mreže a vpuste
a tiež sa zametajú naplaveniny. Robia to menšie obecné služby aj pracovníci TS, m. p..
 na riaditeľa TS, m. p., treba sa postarať o zamestnancov pri skanzene, dorobiť búdku pre
výbercov parkovného, zabezpečiť ohrievacie teleso v jesennom a zimnom období.
 Peter Heiler - strecha na prevádzkovej bunke bola vlani opravená, nové poškodenie bude
odstránené v mesiaci august. Parkovisko sa v zime neprevádzkuje a zatiaľ nie je súhlas od
hasičov na prevádzkovanie výhrevného telesa.
Dušan Beránek:
 na minulom rokovaní MsZ sa riešila vysprávka povrchu ciest J. I. Bajzu, zatiaľ sa to neurobilo,
kedy sa to urobí?
 Ing. Ján Hlinka – práce budú zrealizované v termíne do 15. augusta 2017.
Mgr. Ján Kružlic:
 budova bývalej bryndziarne, opadáva z nej omietka, treba upozorniť vlastníka na odstránenie
ohrozujúceho stavu,
 Ing. Zuzana Kladivíková – na základe uvedenej interpelácia bola v mesiaci júl vykonaná
obhliadka budovy. Majitelia budú vyzvaní na odstránenie ohrozujúceho stavu aj s konkrétnym
termínom vykonania nápravy.
 kedy sa bude robiť Obchodná a Brezová ulica?
 Ing. Ján Hlinka – asfaltovanie Obchodnej ulice sa bude realizovať v mesiaci august 2017.
 ihrisko pri Cente, využíva sa, používaním sa tam nosia kamienky z chodníka, treba to odstrániť
a ihrisko vyriadiť.
 Mgr. Nadežda Babiaková – dá sa to povysávať, chodníky sa vydláždia.
 Ing. Rastislav Marko - práce boli objednané u Technických služieb, k areálu bude umiestnený
aj stojan na bicykle, keďže o to žiadala verejnosť.
RNDr. Pavel Bačík:
 požiadavka na MsPo, končí školský rok, v meste bude diskotéka a nápor študentov, aby nedošlo
ku kolíziám,
 Mgr. Vladimír Kratoš – sú prijaté opatrenia v spolupráci so štátnou políciou, budú obsadené
prechody Drieňová, Križovatka, usmerní sa premávka.
Ing. Juraj Čabák:
 spýtal sa, akým spôsobom sa odstraňujú nedostatky, ako sa kontroluje funkčnosť verejného
osvetlenia, potreba orezania stromov zasahujúcich do lámp, nevie aký je systém práce na
odhaľovanie drobných nedostatkov, niektoré témy treba riešiť koncepčnejšie.
 Peter Heiler – verejné osvetlenie, úseky po rekonštrukcii dostaneme SMS správu o poruche.
Následne náš pracovník preverí v teréne, kde je porucha. Spravujeme vedenie a istenie. Čas
svietenia, intenzitu, blikanie a funkčnosť osvetľovacieho telesa nahlasujeme telefonicky,
alebo e-mailom. Opravuje dodávateľ rekonštrukcie buď cez ovládanie počítačom, alebo
musí fyzicky prísť do Banskej Štiavnice. Ostatné úseky vzniknuté poruchy nahlasujú občania,
alebo tiež je poverená mestská polícia zistené nedostatky ( nielen v oblasti VO ) nám nahlásiť.
Potreby orezania vegetácie vo vedení verejného osvetlenia aj v priechodnosti ciest nahlasujeme
na oddelenie mestského úradu, ktorý ich prideľuje jednotlivým subjektom ( MOS, TS, externí
dodávatelia ) na realizáciu.

 Interpelácie a odpovede na ne neprišli skôr ako do 30 dní. Je to signál, že všetko sa robí na
poslednú chvíľu.
 Ing. Ivana Ondrejmišková – odpovede na interpelácie budú poslancom zaslané a zverejnené v
termíne do 30. 6. 2017 v zmysle platného rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva. Je to
signál toho, že je to tak schválené rokovacím poriadkom a odjakživa sa to inak nerobilo. Lehota
30 dní bola stanovená zrejme aj z tých dôvodov, že každá interpelácia, ktorá je vznesená sa musí
preveriť, resp. ísť do terénu skontrolovať a až následne vyhodnotiť, resp. zrealizovať. Na
interpeláciách z rokovaní Mestského zastupiteľstva sa začína pracovať ihneď po ich spísaní
zapisovateľkou, ktorá v poradí ako prvé vyhotoví výpisy jednotlivých uznesení a hneď následne
interpelácie, ktoré sú pridelené kompetentným zamestnancom. Niektoré interpelácie sa nedajú
vyhodnotiť a urobiť ihneď, tie ktoré sa dajú, sa samozrejme snažíme zrealizovať ihneď.
 Višňovského ulica nemá pevný povrch, nie je splnený záväzok jedného z majiteľov
nehnuteľnosti na tejto ulici, požiadal primátorku o pripomenutie podmienok predaja
končekovského domu, za kúpu mal byť upravený povrch od penziónu Ister po schody za Prima
bankou,
 JUDr. Emília Jaďuďová – tzv. Končekovský dom v KN vedený ako rodinný dom súp. č. 213,
postavený na pozemku par. č. C KN 2271, o výmere 234 m2, zastavané plochy a nádvoria bol
odpredaný Ing. Longauerovi s manželkou v roku 2000. V zmluve neboli podmienky na úpravu
povrchu od penziónu Ister po schody za Prima bankou. Nebola stanovená podmienka, že zo
získanej kúpnej ceny bude úprava urobená. Nehnuteľnosť bola dvakrát odpredaná novému
majiteľovi.
Dňa 30.11.2006 bola uzatvorená kúpna zmluva na prevod nehnuteľnosti pozemku par. č. C KN
5755/2 o výmere 38 m2, zastavané plochy a nádvoria, podľa vytvoreného geometrického plánu č.
36035521-59/2006 zo dňa 31.07.2006. Zmluva bola vypracovaná v súlade s uznesením
Mestského zastupiteľstva č. 159/2006. O poškodení a rekonštrukcii cesty v zmluve nie je žiadne
osobitné vyjadrenie, ale v čl. IV. sú ujednané tieto podmienky, ktoré vyplývajú z vyššie
uvedeného uznesenia.
„Prevod pozemku možno uskutočniť za splnenia podmienok:
1, kupujúci urobí pokládku protipožiarneho hydrantu na vlastné náklady na určené miesto za
stanovených podmienok,
2. upraví rigol na styku parcely č. 5754 a 5759 ( pri lomovom bode 3) tak, aby tento nebránil
plynulému prechodu chodcov z ul. Višňovského na schodisko vedúce na ul. Kammerhofskú,
3. upraví chodník pri lomovom bode 3, aby sa nebránilo plynulému prechodu chodcov.
Splnenie podmienok bude ukončené pred podaním návrhu kúpnej zmluvy na vklad vlastníckeho
práva do KN.“ Na oddelení PaSM viac informácií nemáme.
 na priestore Grand - Višňovského ulica sú 4 druhy svietidiel,
Peter Heiler – Oproti zariadeniu ISTER Technické služby obratom vymenili poškodené
svietidlo. Dalo sa však také, ako bolo na sklade, lebo bol problém zabezpečiť pôvodné –
guľaté. Tým vznikol štvrtý druh svietidla. Po dodaní guľového svietidla sa vymení. Ostatné
tri druhy len spravujeme ako sme dostali.
 či je reakcia z VÚC BBSK na návrh vlastníckeho usporiadania časti pozemku pri Domove
Márie?
 Mgr. Nadežda Babiaková – dali požiadavku na zámenu pozemku, rozšírilo sa to aj
o Počúvadlianske Jazero (pozemky na parkovanie pri škole v prírode), pripravia materiál k
zámene pozemkov na Počúvadlianskom Jazere, VÚC BBSK a Mestom pozemky strelnice
v Kysihýbli, chodia ľudia na kontroly, mestskí policajti majú svoje rajóny, uvažuje sa o ich
zverejnení na stráne mesta. Z kontrol sú záznamy.

 systém funguje v určitých častiach, v určitých nefunguje, napr. mesiac nesvieti verejné
osvetlenie,
 Peter Heiler – vzhľadom na časté búrky je pomerne veľa porúch na verejnom osvetlení. Nie je to
však dôvodom meškania niektorých opráv. Je tu problém pri subdodávkach (niekoľko týždňov
sme čakali na dodávku kovových častí na drevené stĺpy – fínsky smrek) a tiež prenos signálu na
zrekonštruované úseky je ovplyvňovaný výbojmi bleskov a často zlyháva. Riešime to
s dodávateľom týchto prác. Nefunguje to obratom. Niektoré parametre sa nastavujú na diaľku,
pomocou výpočtovej techniky (intenzita svietenia, čas zapnutia a vypnutia a pod. ) Máme dosť
častú komunikáciu telefonickú i e-mailovú.
 dostal písomné odpovede na svoje interpelácie, napr. reklamné „Áčka“, nechce jednotný vizuál,
ale aby boli jasné pravidlá na budúce obdobie o tom, kde môžu byť umiestnené, ako sú
spoplatnené, čí sú alebo nie sú spoplatnené, koncepčný postoj k veci,
 Mgr. Vladimír Kratoš – MsPo navrhuje aby reklamné Áčka mohli byť umiestnené na takom
mieste, kde najmenej ostane voľná šírka chodníka 1,5 metra, pričom miesto, ktoré bude určené
na umiestnenie reklamy musí žiadateľ dodržiavať. Tak isto by mal byť určený najväčší
prípustný rozmer daného pútača. K spoplatneniu sa MsPo nevyjadruje.
 Sú plné a nevynesené koše (Horná ružová), systém nie všade funguje.
 Peter Heiler - systém funguje, ale nie je dobre nastavený. V letnej sezóne sa centrum vyváža
v pondelok, stredu a piatok. Horná ružová tam nie je zaradená a preto sa vozí len v stredu
v zmysle objednávky. Na základe Vami uvedených poznatkov požiadame o prehodnotenie
zaradenia.
 Podobne s terasami, sú preplnené na trotuári najmä v sobotu a nedeľu. Terasy, zmluvy k nim: 3
terasy v meste zaplatia ročne do 2 tis. €, ostatné sezónne odvedú ročne 400 € do mestského
rozpočtu. Už cena parkovacieho miesta je vyššia. Je tu námet prehodnotiť aj poplatky za
umiestnenie letných terás, možno uvažovať s ponukou od samosprávy prevádzkovateľom
nejakou službou. Služba im bude poskytnutá, čo by mohla byť kompenzácia za vyšší nájom za
záber verejného priestranstva pod terasami.
 Oľga Nigríniová - bude potrebné komplexne prehodnotiť a pre budúce obdobie od roku 2018
stanoviť podmienky pre umiestňovanie terás, stolíkov a lavičiek a tiež reklamných pútačov,
kvetináčov a pod na chodníkoch v centre mesta. Reklamy, kvetináče, lavičky, stolíky sú
umiestňované bez povolení, a často tvoria prekážku na chodníku pri prechádzaní a vzájomnom
obchádzaní sa skupín chodcov, kočíkov, či invalidných vozíkov.
Minimálna priechodná šírka chodníka by mala byť 1,5 m. V centre mesta je šírka chodníkov
daná pôvodnou zástavbou, niekde je to len 0,50 m až po cca 4 m. Oddelenie odporúča
v miestach, kde nie je vyhradená pešia zóna, resp. obytná zóna, jednotne zakázať na chodníkoch,
ktorých šírka je menšia ako 1,5 m umiestňovať reklamné zariadenia, stolíky, lavičky, kvetináče
a pod. Podľa zákona o pozemných komunikáciách za priechodnosť chodníka a odstraňovanie
prekážok v schodnosti chodníka zodpovedá správca komunikácie.
 na Mgr. Kratoša – spýtal sa, aké sú poznatky z novej organizácie dopravy počas Festivalu
kumštu, remesla a zábavy, ktorý bol prvým podujatím, kde sa to mohlo odskúšať?
 Mgr. Vladimír Kratoš – organizácia dopravy, ktorá bola uplatnená počas Festivalu kumštu,
remesla a zábavy sa vykonala v zmysle plánu zabezpečenia, ktorý spracovala MsPo v súlade
s dodatkom č. 2 k VZN č. 6/2013. Prijaté opatrenia sa ukázali ako opodstatnené a správne,
nakoľko počas podujatia nedošlo k ohrozeniu cestnej premávky v dôsledku zlého parkovania,
alebo usmernenia dopravy. Problematické miesta a to hlavne Ul. botanická, Ul. dolná ružová

musia byť posilnené. Tak isto sa musia zosúladiť niektoré činnosti a povinnosti organizátora.
Zistené poznatky boli prerokované so zástupcami organizátora SBM a budú využité pri
organizovaní ďalších podujatí v meste. MsPo pripravila 3 rôzne verzie plánov zabezpečenia
kultúrno-športových podujatí podľa charakteru, rozsahu podujatia a miesta jeho konania.
 26. 6. na Vodárenskej ulici niekto strieľal na psa? Aké sú dôvody?
 Mgr. Vladimír Kratoš – prípad je evidovaný a riešený na OO-PZ Banská Štiavnica, ktoré
vykonáva objasňovania daného skutku. Podľa informácie z OO-PZ prípad ešte nebol ukončený.
 rozkopávka pred radnicou, treba ju opraviť, je tam možno 10 rokov po oprave poruchy na
vodovodnom potrubí, boli tu kvalitní dlaždiči, bolo by vhodné, keby Ing. Hlinka mal zmapované
miesta a v rámci, možno aj nad rámec (v rámci rozpočtu) opraviť tieto miesta po rozkopávkach,
 Ing. Zuzana Kladivíková- uvedenú rozkopávku pred budovou radnice budeme realizovať
v mesiacoch september – október. Ide zrejme o pokles dlažobných kociek z dôvodu tam
zaústenej kanalizácie z klientskeho centra.
 ďalšia rozkopávka je na odbočke na parkovisko pod baníckou školou, ďalšia od vodární pod
múrom na Mierovej ulici,
 Ing. Zuzana Kladivíková – rozkopávka na Mierovej ulici bola StVS zrealizovaná a daná do
poriadku začiatkom mesiaca júl. Rozkopávka pri odbočke na parkovisko pod baníckou školou už
bola realizovaná, ale keďže stále dochádza k poklesu dlažobných kociek, vyzvali sme StVS na
opätovnú úpravu, podľa komunikácie s nimi túto zrealizujú v termíne do konca augusta 2017.
 zaujíma ho stavba múra na križovatke ulíc – D. Licharda a Vodárenská (pri kríži), pánovi
Kopeckému sa pozemky predali, stavia tam bastión, v žiadosti hovoril o osadení pletiva a
stĺpikov, treba to zmonitorovať stavebným úradom, čaká, aké budú opatrenia,
 Ing. Ľubica Janeková – stavebným úradom bol začiatkom mesiaca júl 2017 vykovaný štátny
stavebný dozor za účasti KPU Banská Bystrica a Mesta Banská Štiavnica odd. PSM. Vlastník sa
štátneho stavebného dohľadu nezúčastnil. V zmysle stavebného povolenia mal stavebník
stavebné povolenie len na osadenie pletiva a stĺpikov, nie kamenného múru. V konaní sa bude
pokračovať ďalej v zmysle stavebného zákona.
 bod – dnešné rokovanie pozemok pod umývacou linkou, zaujíma ho, aké riešenie prijme najužší
manažment vedenie mesta, aj vo vzťahu ku stavebnému úradu, aj ku vzťahu k príslušným
oddeleniam, ako takýmto prípadom predchádzať a ako minimalizovať takéto prípady?
 Ing. Ivana Ondrejmišková – stavebné povolenie na prístupovú cestu, chodník, statickú
dopravu, oporný múr vydávalo Mesto Banská Štiavnica, Dušan Vahlandt, cestný správny orgán
pre miestne a účelové komunikácie. Povolenie pre odbočovací pruh – napojenie na prístupovú
cestu k areálu vydával Okresný úrad Žiar nad Hronom ako príslušný cestný správny orgán pre
cesty II. a III. triedy. Vodnú stavbu – kanalizáciu vydával špeciálny stavebný úrad Okresný úrad,
odbor starostlivosti o životné prostredie. Tunajší všeobecný stavebný úrad vydal následne
povolenie „zvyšných“ stavebných objektov, t.j. umývacia hala a prípojky. Máme za to, že
všeobecný stavebný úrad, ani cestný správny orgán nič neporušil. Ak by mal pri výkone stavebný
úrad kontrolovať osadenie stavieb v teréne v priebehu výstavby, bolo by potrebné zabezpečiť
finančné prostriedky a oprávneného geodeta, ktorý by zameranie kontrolne urobil, nakoľko
odbornými zamestnancami nie je možné bez takéhoto zamerania zistiť a identifikovať podobné
odchýlky v teréne. Máme za to, že uvedené pochybenie nebolo spôsobené vydanými stavebnými
rozhodnutiami Mesta, ale stavebníkom. Stavebník má povinnosť vykonať všetky opatrenia, aby
svojou stavebnou činnosťou nezasiahol do vlastníckych práv susedných nehnuteľností. Pokiaľ
mal o tom stavebník pochybnosti, podľa nášho názoru si mal na vlastné náklady zabezpečiť

geodetické zameranie v teréne. Stavebník ani v priebehu svojej činnosti neinformoval Mesto o tej
skutočnosti, že by mohol nastať záber a nemal tu požiadavku na prenájom pozemku, resp.
odkúpenie pred týmto zásahom. Ako jedno z opatrení, aby sa podobným situáciám predchádzalo,
vidíme možnosť dôrazných upozornení pre žiadateľov o stavebné povolenie pri pozemkoch vo
vlastníctve mesta. Ďalším opatrením môže byť sankcia v nadväznosti na majetkoprávne
vysporiadanie, resp. nevydanie kolaudačného rozhodnutia.
 v súvislosti s konaním rokovania VÚC BBSK v Banskej Štiavnici, spýtal sa, kde sa bude konať
a či bude verejnosti prístupné?
 Ing. Marián Zimmermann – rokovanie VÚC BBSK bude (miesto sa dohodne, predpokladá sa
v aule Gymnázia A. Kmeťa), každé rokovanie je prístupné verejnosti, termín je 14. august 2017.
 v súvislosti s rokovacím materiálom k predaju pozemku pod autoumývacou linkou žiadal
pripraviť materiál k uzneseniu č. 22/2014, ktorým boli schválené podmienky VOS, všetky
súvisiace listinné podklady, keď budú zhromaždené, chcel by do nich nahliadnuť,
 JUDr. Emília Jaďuďová – spisová zložka bola v archíve vyhľadaná a je do nej možno
nahliadnuť na základe dohodnutého termínu na Mestskom úrade odd. PSM.
 napísala mu jedna pani, mala skúsenosť s dvoma anglicky hovoriacimi turistami na ŽSR, na
stanici je zvláštny režim, nájomca priestorov železničnej stanice nemá vo svojich povinnostiach
čistenie haly, perónu, sprístupnenie toaliet, je tam neznesiteľný vzhľad. Je to jedna z tém pre
samosprávu, denne chodia 4 páry vlakov, rodina, ktorá ma prenajatý byt pri vstupe do
železničnej stanice, má tam svoj poriadok, sú tam 2 vraky automobilov, je to téma na rokovanie
predstaviteľov mesta s vrcholovým manažmentom ŽSR, na peróne nesvieti verejné osvetlenie,
perón je špinavý, nie je to kompetencia nájomcu. Pozitívne treba hodnotiť to, že mapy, ktoré tam
umiestnila OOCR sa míňajú, má to svoj zmysel. Možno by tu stálo za úvahu zriadenie
oficiálneho informačného bodu ako jedného z prvých prístupových miest.
 Mgr. Henrieta Godová – s uvedenou požiadavkou sme sa písomne obrátili na zástupcov ŽSR so
žiadosťou o nápravu stavu na železničnej stanici v Banskej Štiavnici.

