Interpelácie a dopyty poslancov z rokovania MsZ, konaného dňa 25. 10. 2017
Ing. Juraj Čabák:
 k informáciiv Štiavnických novinách, požiadal primátorku mesta, aby zverejnila
informáciu ako dopadlo rokovanie so spoločnosťou Kerling – Akros,
 Mgr. Nadežda Babiaková - k pozemkom okolo Kerlingu, na základe iniciatívy Mesta
ohľadne zámeru vybudovania odstavnej plochy dala spoločnosť Mestu návrh odpredaja
pozemkov za neprimerane vysokú cenu. Mesto bude v danej veci ďalej s vlastníkom
rokovať,
 ako by mal postupovať zámer k študentskej súťaži DowntownKerling, aké očakávania sú,
 Mgr. Nadežda Babiaková - k študentskej súťaži, vytipovali sa pozemky, kde by súťaž
mohla prebehnúť, jedným z priestorov je priestor pri bývalej tabakovej továrni, návrhy
prác sa budú prezentovať, ak bude niečo vhodné môže sa to použiť, so študentmi pracuje
Ing. arch. Melicherčík, architekt mesta,
 je konfrontovaný otázkami občanov k rôznym aktivitám investorov, ktorí na území mesta
realizujú svoje aktivity, spomenul starú nemocnicu, šíria sa informácie, spýtal sa, čo sa
tam deje, kto je investorom?
 Mgr. Nadežda Babiaková - stará nemocnica je v súkromnom majetku, majitelia ju
plánujú rekonštruovať, majú svoj zámer, stavebno-technický stav objektu nie je dobrý,
treba ho staticky zabezpečiť, KPÚ musí dať stanovisko, funkcia bude polyfunkčný objekt
(bývanie, reštaurácia, ubytovanie). Zatiaľ sa robila strecha, čo je dôležitá vec pre
záchranu objektu,
 turizmus, rokovanie KCRaK, poznámka M. Čierneho, že treba zlepšiť úroveň, poriadok,
čistotu v okolí jazier, treba povedať, že nie všetky pozemky v okolí jazier sú v správe
SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š. p., ale aj vo vlastníctve
súkromných osôb, služby z pohľadu turizmu treba riešiť zo strany Mesta, resp. po
uzavretí zmluvného vzťahu so správcami pozemkov,
 Mgr. Henrieta Godová – predmetnou témou sa budeme zaoberať v spolupráci s OOCR
Región Banská Štiavnica a relevantnými subjektmi
 Igor Kuhn - Otázka udržateľného využitia rekreačného potenciálu tajchov je z pohľadu
rozvoja CR veľmi dôležitá. Tajchy sú na jednej strane pre turistov lákadlom a pre CR
potenciálom, na druhej strane záťažou a neľahkým orieškom pre mesto a SVP, pretože
nevznikli pre potrebu rekreácie a nie sú pre ňu uspôsobené. Osadenie odpadových košov
a odvoz odpadkov by snáď dokázalo mesto zvládnuť, aj keď nároky na služby stále
vzrastajú, zatiaľ čo rozpočet sa nemení. Ale ďalší rozvoj tajchov treba riešiť koncepčne.
Z pohľadu CR je dôležité, aby sa do procesu riešenia aktívne zapojili aj podnikatelia v
CR a aktivisti. Dobrým príkladom je o. z. Sitnianski rytieri, ktoré vyvíja permanentnú
snahu a má aj výsledky. Otázka spolupráce privátneho a verejného sektora je pre rozvoj
CR v destinácii kľúčová.
Helena Koťová:
 radová zástavba garáží na Drieňovej, pýtala sa už Ing. Zimmermanna, kedy sa tam bude
robiť verejné osvetlenie, je to vraj v pláne,
 Ing. Marian Zimmermann - osvetlenie garáží na Drieňovej už nebude realizované tento
rok, ale v roku 2018, stožiare sú pripravené.

 časť obyvateľov chodí cez Pátrovské schody, časť popri škole, cez Kolpašskú ulicu, popri
MF centre, umožniť im bezpečný priechod, urobiť zábradlie, napojiť na nový chodník
smerujúci k firme Combin, urobiť priechod pre chodcov na Kolpašskej ulici (smer od
školy ku firme MEBR),
 Ing. Ján Hlinka – uvedená interpelácia bola niekoľko krát zodpovedná, keďže sa jedná
o náročný terén na vybudovanie chodníka je potrebné spracovať PD, nakoľko ide
o investičnú akciu. Zároveň bude potrebné riešiť aj majetkovo – právne usporiadanie
pozemkov. Pokiaľ sa má uvedená požiadavka realizovať je potrebné ju zapracovať do
rozpočtu mesta.
 spýtala sa na odkanalizovanie ulíc v starej časti mesta, kde sa môžu občania informovať?
 Mgr. Nadežda Babiaková - na kanalizáciu sa spracúva projekt, keď bude spracovaná PD,
bude sa prezentovať, treba si dohodnúť čas na nahliadnutie na MsÚ. PD je potrebná na to,
aby Mesto mohlo žiadať finančné prostriedky na realizáciu, vrátane napojenie fúza
kanalizácie z Resly na Ul. A. Pécha. Je dohoda so StVS.
 Ing. Ivana Ondrejmišková - v rozpočte je na spracovanie PD odkanalizovanie staré
mesto (časť) vyčlenených 40 tis. €, urobilo sa verejné obstarávanie, vyhrala StVS –
servising, je uzatvorená zmluva. Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej
dokumentácie odkanalizovania časti starého mesta v Banskej Štiavnici obsahuje časti ulíc
Horná Resla, Kamenná, Družicová, Václavekovej a tiež časť ulice Mikovínyho, časti ulíc
J. K. Hella, Horná Resla a P. Kyrmezera. Súčasťou projektovej dokumentácie bude
geodetické zameranie, aktualizácia a vytýčenie inžinierskych sietí, geologický prieskum a
plán dopravného značenia. Bližšie informácie, ako aj podrobné mapy sú u p. Dušana
Vahlandta, ktorý je zodpovedný za uvedenú PD a konzultuje všetky podklady so
spracovateľom PD.
 OZ Túlavá labka, je možné prispieť na ich činnosť z rozpočtu mesta?
 Mgr. Nadežda Babiaková - v rozpočte je čiastka na karanténnu stanicu, ktorú
zabezpečujú TS, m. p.. Zákon nedovoľuje mestám financovať priamo občianske
združenia. Je to možné len dotačnou formou, teda podať si žiadosť o finančné prostriedky
v zmysle VZN o dotáciách.
 Ing. Ivana Ondrejmišková – občianske združenie Túlavá labka si môže podať žiadosť
o dotáciu z rozpočtu mesta, v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
v termíne do 31. 12. 2017. Okrem toho je OZ Túlavá labka poskytovaný niekoľko krát
ročne veľkokapacitný kontajner, ktorý je potrebný z hľadiska vykonávania čistiacich prác
v uvedenom útulku.
 na Hornej Resle našli večer bezdomovca. Komu to treba hlásiť?
 Mgr. Nadežda Babiaková – na štátnu resp. Mestskú políciu.
 poďakovala za hygienické požiadavky, ktoré malo OZ Margarétka pani primátorke
a poslancovi Mgr. Mikulášovi Pálovi.
Mgr. Mikuláš Pál:
 k súťaži návrhov na vizualizáciu pomníka padlých, spýtal sa, ako to bude pokračovať
ďalej, či bude mať verejnosť možnosť pripomienkovať návrhy?
 Mgr. Nadežda Babiaková - súťaž prebehla, bola vyhodnotená komisiou zostavenou
z odborníkov, prvé miesto nebolo udelené. K výsledkom v predmetnej súťaži prebehne
verejná diskusia aj s prizvanými účastníkmi a porotou, kde občania budú môcť vyjadriť

svoje pripomienky a podnety k súťažným návrhom. Následne bude určený ďalší postup
rokovania s vyzvanými účastníkmi.
 bol podnet na kontrolu splaškových vôd pri Belianskom tajchu, sú tam žumpy, kto to
kontroluje?
 RNDr. Zuzana Šušková – kontrola (štátny vodoochranársky dozor) na základe podnetu
bude vykonaná v mesiaci december 2017 v súčinnosti s OÚ odd. starostlivosti o ŽP
JUDr. Dušan Lukačko:
 oplotenie Šobov č. 7, prosí o zabezpečenie oplotenia, občania sedia vonku, je tam múr,
hrozí pád a úrazy,
RNDr. Pavel Bačík – Bytová správa s.r.o. spravuje bytový dom Šobov 7, nie vonkajšie
priestory. Pozemok pod múrom patrí Rudným baniam, nad múrom je majetok mesta,
 Ing. Ján Hlinka – časť oplotenia, kde sedia občania bude zabezpečená TS, m. p. do
konca mesiaca november, aby nedošlo k pádom a úrazom,
 treba opíliť stromy v trase z Ul. I. Krasku na Pletiarsku ulicu (stromy zo záhrady p.
Kotillu), zákruta je neprehľadná,
 RNDr. Zuzana Šušková – po vykonaní ohliadky a posúdení skutkového stavu je možné
vyzvať vlastníka na ošetrenie a ďalšie udržiavanie problematických drevín,
 zaujímal sa o hájovňu na Červenej studni, či sa tam niečo robí?
 Bc. Marianna Orgoniová – pre zhodnotenie objektu hájovne na Červenej studni
k dnešnému dňu boli zrealizované tieto práce:
- vyčistenie domu a okolia od veľkého množstva odpadu, terénne úpravy - vyrovnanie
plochy pozemku,
- vyčistenie betónového hnojiska - smetiska pomocou ťažkej techniky, kde na jeho mieste
bolo vybudované pódium,
- zbúranie a odstránenie staticky nevyhovujúcich objektov na pozemku, ktoré boli vo
vlastníctve Lesov SR, š.p. s ich súhlasom,
- oddrenážovanie stavby, odvodnenie ako ochrana plesnivých stien interiéru:
1. odvodnenie celého domu do hĺbky 2m (pod pivnicu)
2. vložením drenážnych rúr (podsyp - rúra, geotextília- zásyp)
3. zásyp štrk (makadam) potrebnou frakciou
- vybavenie a následné napojenie domu na verejný vodovod - inštalácia domácej vodárne,
- umiestnenie dvoch objektov na pozemku,z čoho jeden slúži ako INFO- Bufet a druhý
ako verejné sociálne zariadenie s vybavením 3 ks WC a teplou tečúcou vodou pre
návštevníkov v mesiacoch apríl – november z dôvodu, aby po dobu ukončenia prác
v hájovni boli aspoň čiastočne zabezpečené služby pre návštevníkov oblasti Červená
studňa,
- v súčasnej dobe prebieha výmena strešnej krytiny, tepelná izolácia stropu na časti domu
bývalej hájovne, aby bolo možné aj v zimných mesiacoch vykonávať práce v interiéri
domu.
 spýtal sa konateľa Bytovej správy, s. r. o., nové priestory na Budovateľskej ulici sú
poškodené (poškriabaný výťah, potrhané lampy, pľuvance) či sú podnety a hlásenia?
 RNDr. Pavel Bačík – bol popísaný výťah, dalo sa to do poriadku. Preverí situáciu.
 Mgr. Vladimír Kratoš -MsPo v r. 2017 eviduje jeden prípad poškodzovania spoločných
priestorov na ul. Budovateľská č.13. V danej veci bolo vykonané objasňovanie, v priebehu

ktorého bol zistený páchateľ daného skutku, ktorý sa však v súčasnej dobe dlhodobo
zdržuje v zahraničí.
Renáta Antalová:
 v Hájovni na Červenej studni funguje bufet, je tam príjemné prostredie, zatiaľ sú priestory
provizórne, práce pomaly pokračujú,
 križovatka Mierová ulica v smere na Hájik, treba dať opíliť stromy, resp. osadiť zrkadlo,
 Mgr. Nadežda Babiaková – vec bude riešiť so správcom teda so SSC, je to cesta I.
triedy,
 Dolná ružová ulica záhrady do kopca, sú tam samonálety, bránia vo výhľade, treba
preveriť koho to je a vypíliť ich,
 RNDr. Zuzana Šušková – vykoná sa terénna ohliadka a posúdenie skutkového stavu
 ako postupujú práce na ihrisku Štefultov?
 Mgr. Nadežda Babiaková – je vyhodnotená súťaž na dodanie mantinelov, plocha ihriska
je hotová, aktívni športovci to zmontovali, zrealizovali sme osvetlenie ihriska, dohodli si
postupy, aby bolo ihrisko do zimy funkčné, vyriadil sa kultúrny dom. V súčasnosti je
ihrisko pred ukončením, prebiehajú dokončovacie práce.
 poďakovala Ing. Hlinkovi, JUDr. Volfovi, p. Machavovi, schody poza starú nemocnicu sú
urobené pekne a kvalitne,
 spýtala sa, či je niečo nové v priestoroch nemocnice?
 Mgr. Nadežda Babiaková – priestory sú pripravené a sú namontované prístroje,
súkromná firma je pripravená na nástup na dialýzu, má odborných garantov, je zmluva
s poisťovňou UNION, prebieha rokovanie s VšZP a poisťovňou Dôvera, má to ďalšie
väzby. Hovorila so štátnou tajomníčkou, bola za predsedom predstavenstva VšZP,
rokovala aj o jednodňovej chirurgii. Treba to zazmluvniť, je to priestorovo a odborne
pripravené.
 objekt bývalej združenej školy na Povrazníku, čo s priestormi?
 Mgr. Nadežda Babiaková – na zasadnutí BBSK sa o tom rokovalo, 84 tis. € bude
poskytnuté z prebytku hospodárenia BBSK za rok 2017 v roku 2018 na PD rekonštrukcie
a rozšírenia Domova Márie. V rozpočte je plánované 2 mil. EUR. Rekonštrukciou sa dá
získať rozšírenie kapacít Domova Márie.
 najnovší reliéf oproti radnici, z terasy nad ním steká voda, treba to pozrieť a opraviť.
 Mgr. Nadežda Babiaková – možným riešením by bol medený žliabok, riešenie musíme
dohodnúť s pamiatkarmi.
Ľubomír Barák:
 spýtal sa, či na opravu Hájovne na Červenej studni nebol stanovený termín?
 Bc. Marianna Orgoniová – Nájomná zmluva na prenájom predmetného majetku je
uzatvorená na dobu 10 rokov. V zmluve je stanovené, že každoročne v lehote do 1.12.
príslušného roka nájomca predloží vynaložené náklady na zhodnotenie predmetu nájmu
(ktoré predstavujú sumu vo výške 4 555,60,- €/ rok). Náklady sú vynakladané na
zhodnotenie predmetu nájmu v súlade so zámerom mesta Banská Štiavnica tak ako bolo

uzneseniami Mestského zastupiteľstva schválené. Zmluva o nájme nehnuteľností v znení
jej dodatkov je zverejnená na stránke mesta Banská Štiavnica.
 Šobov, dával do rozpočtu návrh, bezpečnosť, ochrana je potrebná, je tam pes, vznikajú
tam ďalšie búdy,
 Mgr. Nadežda Babiaková – bola tam spolu s náčelníkom MsPo, majú tam uskladnené
drevo, garáže, MsÚ sa tým bude zaoberať,
 RNDr. Pavel Bačík – Bytová správa s.r.o. spravuje bytové domy , nie vonkajšie
priestory. Pozemky v lokalite Šobov patria Rudným baniam a Mestu Banská Štiavnica.
 Mgr. Vladimír Kratoš – MsPo zistila totožnosť osôb, ktoré užívajú uvedené objekty.
Majiteľom pozemku, kde búdy sú postavené, sú Rudné bane š.p. Banská Bystrica. MsPo
vykonala fotodokumentáciu daného priestoru a o danej situácií informovala majiteľa
pozemku. Ďalší postup MsPo bude vykonaný na základe rozhodnutia MsÚ a majiteľa
pozemku Rudných baní.
 Ul. MUDr. J. Straku 12 – koniec ulice, je tam priestor, sú tam panely pri budove TESCO,
je tam neporiadok, sú tam samonálety,
 Ing. Ján Hlinka – odstránenie neporiadku a samonáletov odstránia TS, m.p. Banská
Štiavnica do konca novembra 2017.
 RNDr. Zuzana Šušková – v spolupráci s p. Hlinkom sa vykoná terénna ohliadka na
možnosť a postup odstránenia náletových drevín,
 plocha medzi Tescom a prvou bytovkou na Ul. L. Svobodu, je tam plocha, treba ju
upraviť
 Mgr. Nadežda Babiaková – malo tam byť stojisko na odpad.
 bytovka na Ul. MUDr. Straku 20, svah nie je vykosený, nie je upravené okolie,
 Ing. Ján Hlinka – svah bude vykosený v 47. týždni
 vyslovil pochvalu firme Ravafol za opravu objektu, smer na Antolskú ulicu,
 treba vymaľovať autobusovú zastávku pod Svetrom,
 Ing. Ján Hlinka – náter autobusovej zástavky zabezpečili TS, m. p., Banská Štiavnica.
 obchvat, bol prísľub, že sa budú opravovať železá
 Mgr. Nadežda Babiaková – bol prísľub, že sa budú robiť a natierať, je dohoda s RSC,
majú záujem o opravu, pod Kalváriou až budúci rok,
 Budovateľská 15, čo so spodným priestorom, je to nevľúdne, chcú tam ísť bývať slušní
ľudia (aj zo Šobova), navrhol vymeniť nájomníkov.
 RNDr. Pavel Bačík – faktickou pripomienkou na poslanca Baráka, Šobov 7 je
rudobanský pozemok, nad múrom je majetok mesta,
 pozemky na Povrazníku, navrhuje urobiť brigádu v spolupráci s MsPo, jeden
neprispôsobivý nájomník už dostal výpoveď, ďalší dostane.
Mgr. Ján Kružlic:
 priechod pri LIDLI, pourgovať RSC, nie je ho vidieť, treba ho zvýrazniť,
 Ing. Ivana Ondrejmišková – cesta pri LIDLI je v správe SSC, urgovali sme ich
niekoľkokrát, momentálne sú priechody natreté.

 lavičky pri Cente na Drieňovej, natrieť drevené časti.
 Ing. Ján Hlinka - náter lavičiek zabezpečia TS, m. p., Banská Štiavnica

