Interpelácie a dopyty poslancov z MsZ v Banskej Štiavnici,
konaného dňa 29. 11. 2017
Helena Koťová:
 žiadala o opravu schodov z parkoviska na Ul. L. Svobodu č. 14 a chodníka na Bratskej
ulici vstup do budovy sociálnych zariadení, pri výdajni pošty na Drieňovej.
 Ing. Ján Hlinka – schody a chodník sa opravia v jarných mesiacoch, nakoľko
poveternostné podmienky to momentálne nedovoľujú.
 dávala návrhy do rozpočtu mesta na opravu chodníka pri MŠ Bratská a L. Svobodu 20 –
28 pri Tescu, nenašla to.
 Mgr. Nadežda Babiaková - konštatovala, že uvedené opravy sú zahrnuté v úpravách
miestnych komunikácií, urobí sa obhliadka chodníka na Bratskej 9 a na jar sa to opraví.
 požiadala o obnovu parkovacích čiar na Drieňovej, sú tam zatrávňovacie panely, aj tie by
sa mali značiť,
 Peter Heiler, riaditeľ TS m. p. - obnova parkovacích čiar bude urobená v roku 2018,
v jarnom období. Nové parkovacie miesta ( aj na Drieňovej ) budú vyznačené po doručení
požiadavky a rozhodnutí od Mesta Banská Štiavnica.
 zistila na SPF, že pozemok - skratka z Drieňovej na Kolpašskú ulicu je 90 % vo
vlastníctve Mesta Banská Štiavnica, ostatné vo vlastníctve SPF a Rudných baní, š. p..
Nemal by tam byť problém urobiť podobné schody ako sú Pátrovské.
 Oľga Nigríniová – k výstavbe schodov je potrebné v prvom rade stanovisko z hľadiska
ÚPN mesta aj v súvislosti s budúcou realizáciou obchvatu Banská Štiavnica – Banská
Belá. Mohla by sa realizovať spodná časť medzi Ul. Kolpašská a Ul. Fándlyho, zatiaľ bez
napojenia na Ul. L. Svobodu. K tomu je potrebná projektová dokumentácia, na základe
ktorej sa podá žiadosť o prevod pozemkov od Rudných baní, š. p. a SPF, resp. by sa
mohlo požiadať pre urýchlenie o súhlas k realizácii stavby s následným usporiadaním
vlastníctva. Ide o cca 100 m chodníka, kde mesto je vlastníkom cca 70 m. Spodná časť –
napojenie na Ul. kolpašskú, cca 30 m je vlastníctvom SR v správe Rudných baní,
š. p. a SPF.
 Ing. Juraj Čabák – ku pozemku na Kolpašskej ulici, kde poslankyňa Koťová iniciuje
výstavbu chodníka, po 11-tich rokoch sme sa dozvedeli, že aj Mesto Banská Štiavnica je
vlastníkom pozemkov,
 Mgr. Nadežda Babiaková – veci sa dajú riešiť ale nie takto, celú situáciu treba preveriť.
Pokiaľ sa chce budovať chodník v prvom rade je potrebné vysporiadať majetkovo- právne
pozemky, do rozpočtu zahrnúť finančné prostriedky na vypracovanie projektovej
dokumentácie a následne finančné prostriedky na samotnú realizáciu.
 spýtala sa, či sa bude hrádza na Červenej studni ďalej opravovať a budovať?
 Mgr. Nadežda Babiaková – Mesto odovzdalo tajch Červená studňa SLOVENSKÉMU
VODOHOSPODÁRSKEMU PODNIKU, š. p., treba sa obrátiť na nich a vyžiadať si
stanovisko.

Ivan Beňo:
 poďakoval za opravu Pátrovských schodov.
Dušan Beránek:
 pred pár týždňami vyšiel v ŠN článok, oprava chodníka od pomníka padlých ku kostolu
na Štefultove, spýtal sa, kedy sa bude pokračovať a chodník sa dokončí (cca 50 m)? Na
rokovaní MsZ v lete vystúpila s požiadavkou pani T. Horváthová, urobila sa časť
chodníka. Spýtal sa, či sa v roku 2018 dá vsunúť položka do rozpočtu a chodník sa
dokončí tak, aby mal trvácnosť?
 Mgr. Nadežda Babiaková – problémová časť sa urobila z mestského materiálu, na celý
chodník rozpočet nie je schválený a zahrnutý v rozpočte mesta, na kompletné
dobudovanie aj s potrebným odvodnením a zábradlím by bolo potrebných cca 10 – 15 tis.
€. Je možné uvedenú investičnú akciu realizovať, pokiaľ sa na ňu vyčlení potrebné
finančné krytie v rozpočte mesta.
Mgr. Palášthy:
 spýtal sa, či bude na Drieňovej klzisko, ak bude priaznivá zima?
 Mgr. Nadežda Babiaková – klzisko je pri ZŠ J. Horáka a pred ukončením je klzisko na
Štefultove (investícia cca 100 tis. €). Sú tam nové mantinely a stožiare VO. Vyriadil sa
kultúrny dom, treba urobiť zázemie. Na Drieňovej treba zabezpečiť osobu, ktorá by na
prevádzku dohliadala. Technicky treba ihrisko pripraviť, ale v prípade vhodných
poveternostných podmienok sa môže klzisko na Drieňovej urobiť.
Ing. Juraj Čabák:
 na minulom rokovaní MsZ v rámci interpelácií odznela požiadavka na oplotenie pozemku
na Šobove, ako to dopadlo?
 Ing. Ivana Ondrejmišková – oplotenie na Šobove bolo zrealizované.
 podobná situácia je pri bytovom dome na Lesníckej ulici, chýba 1 dielec pletiva, sú tam
reklamy, spýtal sa, koho je to vlastníctvo? Treba vlastníkovi zaslať výzvu, resp. opraviť
to, je to uvoľnené, hrozí pád do hĺbky.
 Mgr. Nadežda Babiaková – zistí sa vlastníctvo, resp. pošle sa objednávka na TS, m. p.,
nech to opravia.
 Ing. Ján Hlinka – prácu vykonali TS, m. p., v 50. týždni.
Mgr. Ján Kružlic:
 poďakoval za natretie priechodov pre chodcov pri LIDLi,
 spýtal sa, v akom štádiu je parkovisko na Mierovej ulici?
 Mgr. Nadežda Babiaková – Mesto pripravilo materiál k zámene pozemkov, dalo to na
LESY SR, š. p., objednalo špeciálneho znalca, je verejné obstarávanie na projektovú
dokumentáciu, ponuka nebola ani jedna. Musí sa súťaž vypísať nanovo. Cenové ponuky
za vypracovanie PD sa pohybujú v rozmedzí 65 – 100 tis. €.
Ľubomír Barák:
 poďakoval za veci, ktoré sa urobili,
 cesta v úseku od Červenej studne po Šobov nie je značená stredovým pásom, bývali tam
po bokoch plastové stĺpiky s reflexným prvkom, spýtal sa, či by bolo možné ich tam dať
(často tam býva hmla)?

 Dušan Vahlandt – keďže uvedená komunikácia je v správe Regionálnej správy ciest,
budeme adresovať túto požiadavku na správcu komunikácie. Už v minulosti boli z našej
iniciatívy na Šobove osadené dopravné značky priechod pre chodcov a následne aj jeho
vyznačenie na komunikácii.
 v zadnej časti Roľníckej ulice je výstavba domov, nie je tam cesta, spýtal sa, ako sa to
bude riešiť, nie sú finančné prostriedky na cesty, kde je IBV? Či má mesto na to páky,
postavia sa domy, cesty chýbajú, v úsekoch chýba aj verejné osvetlenie, hovorí o úsekoch,
kde ľudia bývajú aj 30 rokov, čo s úsekmi, kde je poľná cesta, čo sa bude s nimi robiť, nie
sú tam lampy?
 Mgr. Nadežda Babiaková – čo sa týka výstavby ciest v častiach, kde sa buduje nová
IBV, sú s tým veľké problémy, v minulosti sa povolila výstavba IBV na Bratskej ulici,
ľudia z bytovky spísali petíciu, aby im autá nechodili popred dom, kde sú schody,
hľadáme riešenie celej situácie. Sú tam žumpy, nedá sa tadiaľ ísť. V roku 2007, resp. 2008
sa urobil dodatok k územnému plánu Drieňovej, vydalo sa stavebné povolenie, pozemky
odpredávajú súkromníci. Je schválený územný plán, nie sú územné plány zón, resp.
urbanistická štúdia, ktoré by riešili konkrétne vzťahy. Výstavba je na plochách, kde nie sú
na to podmienky. Riešenie ciest a verejného osvetlenia zostáva na Meste. Treba riešiť
majetkovo právne vysporiadanie, infraštruktúru a projektové dokumentácie na uvedené
cesty.
 Ing. Zuzana Kladivíková – výstavba domov v lokalite 14.1.2 sa umožnila schválením
ZaD č. 4 a 5 k platnému územnému plánu, ktoré riešia aj Dopravu a dopravné zariadenia,
kde sa hovorí o úprave komunikácií ako aj o vytvorení nového úseku v spomínanej
lokalite. Väčšina pozemkov, ale v tejto lokalite už aj pod jestvujúcimi komunikáciami, sú
pozemky v súkromnom vlastníctve.
Každý, kto si požiada o vydanie stavebného povolenia, musí preukázať, akým spôsobom
má zabezpečený prístup ku svojmu pozemku, teda ako a kadiaľ bude zabezpečovať dovoz
stavebného materiálu, ako aj kadiaľ bude mať prístup ku svojej nehnuteľnosti po jej
skolaudovaní. Na základe toho si je každý vedomý, v akom stave je prístupová
komunikácia k jeho nehnuteľnosti. Samozrejme do budúcnosti po vysporiadaní pozemkov
a na základe finančných možností mesta, po odsúhlasení v MsZ je možné aj v tejto
lokalite skvalitniť prístupové komunikácie aj v tejto lokalite.
 zimná údržba – spýtal sa, či dnešná údržba v centre mesta bola v súlade s tým, čo bolo
schválené? o šiestej ráno nebol posyp, je výstraha na husté sneženie, prvá vrstva snehu sa
vyhladí, potom je problém s údržbou,
 Peter Heiler, riaditeľ TS, m. p. - na základe vývoja počasia bola nariadená služba na
pracovisku od 22:00 hodiny. Dvaja pracovníci aj prišli v uvedenom čase do služby.
Nakoľko nesnežilo robili náhradnú prácu na údržbe zimnej techniky. Podľa ich vyjadrenia
začalo snežiť po 05:00 hod.. Nová zmena nastúpila o 06:00 hod. a urobila ošetrenie cesty
v CMZ o 07:10 hod.. Vzhľadom na to, že ranné sneženie bolo veľmi intenzívne, nebol
zásah celoplošne urobený. Nočná zmena bola upozornená, že v prípade rozsiahlejšieho
sneženia musí vykonať výjazd aj po 05:00 a nečakať, že to urobí druhá zmena.
 označenie áut úradu a organizácií mesta, naše autá nie sú označené, či to musí alebo
nemusí byť zo zákona? Dal na zváženie, či by mohli byť. TS, m. p. majú označenie.
 Ing. Jaromír Piliar – žiadny zákon nestanovuje, že autá úradu by museli byť označené,
okrem áut Mestskej polície.
 amfiteáter – spýtal sa, či práce idú v súlade tak, ako sa plánovali?

 Ing. Rastislav Marko – V rámci roku 2017 bolo prisľúbené okrem vykonaných prác aj
ukončenie výmeny strechy na objekte bufetu a premietačky. Tieto práce neboli ešte
ukončené, podľa slov nájomcu je materiál už zakúpený, pripravený na presun z Prešova
a v prípade vhodného počasia dôjde k dokončeniu už začatých prác. Celkové vyúčtovanie
prvej fázy investície bude vykonané podľa zmluvy do konca roka 2018, pričom je
predpoklad, že nájomca svoj záväzok naplní.
 Štadión Štefultov, ak sa má oň postarať občianske združenie, či ten, komu sa to
vypožičiava, má na to peniaze? Náprava sa spravila, mantinely sú ale budova schátrala, je
obrastená. Príspevok mesta ide iba na elektrickú energiu.
 Mgr. Nadežda Babiaková – Kultúrny dom Štefultov – je vyriadený, je platná nájomná
zmluva, urobila sa projektová dokumentácia, ako ho vyriešiť a zlepšiť, ihrisko potrebuje
zázemie. Keď sa práce na ihrisku ukončia, buď sa zamestná správca a bude dohliadať,
alebo sa urobí zmluva s OZ a bude sa kontrolovať, či to funguje.
 Amfiteáter – veci sa urobili, Mesto sa bude uchádzať v projekte o „Mesto kultúry 2019“,
ak to vyjde, riešil by sa aj amfiteáter.

