Interpelácie a dopyty poslancov z MsZ v Banskej Štiavnici,
konaného dňa 13. 12. 2017

Helena Koťová:
 spýtala sa, či je už otvorená nocľaháreň, či bude alebo sa uvažuje s vývarovňou?
 Ing. Ivana Ondrejmišková – nocľaháreň je otvorená od 01. decembra 2017. Suma za
prenocovanie je 0,50 eur. Nocľaháreň poskytuje cca 10 miest na spanie a možnosti
hygieny (sprcha, WC), možnosť využiť služby prania a sušenia. Otvorená bude podľa
poveternostných podmienok predpokladáme do konca marca 2018.
 niektoré rodiny dostanú po 25 € na potraviny, poďakovala za ne.
 Mgr. Karol Palášthy – OZ Martinus pre ľudí bez domova je na Banskom Studenci.
 Ing. Ivana Ondrejmišková – poukážky na nákup potravín darovalo Mesto Banská
Štiavnica v spolupráci s Mgr. Petrom Ernekom (Potraviny Ernek) 25 občanom (rodinám),
v celkovej sume 625,- eur na pomoc na zakúpenie potravín pred Vianočnými sviatkami
2017.
Mgr. Mikuláš Pál:
 dostal podnet od občana, ktorého zaujíma, čo s telefónnymi búdkami na území mesta, či
zostanú, alebo sa odstránia?
 Mgr. Nadežda Babiaková – môžu sa odstrániť, máme vyjadrenie správcu konkurznej
podstaty.
 Oľga Nigríniová – Ide o torzá telefónnych búdok, ktoré si spoločnosť Slovak Telekom,
a.s. prenajímala od spoločnosti EFEKTIV MEDIA spol. s r. o. v konkurze.
Podľa výpisu z Obchodného registra je v súčasnosti spoločnosť EFEKTIV MEDIA spol. s
r. o. v konkurze, so sídlom Rozmarínová 31, 821 04 Bratislava, IČO: 35 778 652, zapísaná
v obchodnom registri v odd.: S.r.o vo vložke č. 20807/B vymazaná z obchodného registra
(rozhodnutie súdu o zrušení spoločnosti pre nedostatok majetku). Podľa vyjadrenia
bývalého správcu konkurznej podstaty spoločnosti, uvedené zariadenia neboli evidované
v majetku spoločnosti a neboli ani predmetom konkurzu. Nakoľko zariadenia nemajú
majiteľa, môže Mesto Banská Štiavnica tieto dať odstrániť, alebo využívať napríklad ako
plagátovacie plochy.
RNDr. Pavel Bačík:
 poďakoval za vybavenie súhlasu KPÚ – socha pri pamätníku SNP,
 Ing. Ivana Ondrejmišková – Krajský pamiatkový úrad BB, vydal rozhodnutie
o prípustnosti realizovať úpravu pamätníka SNP – osadenie sochy „Ruže k výročiu“ od
akad. soch. Vojtecha Remeňa. Pre osadenie novej sochy na mieste pôvodného pomníka na
verejnom priestranstve KPÚ Banská Bystrica žiada spracovať zjednodušenú projektovú
dokumentáciu – úpravu a osadenie v danom priestore z dôvodu navrhnutia vhodného
riešenia úpravy, ako aj ďalšie podmienky. Vecou sa budeme ďalej zaoberať.
 niekoľko rokov predostiera návrh na potrebu a žiadosti na individuálne garáže na
Drieňovej, situácia s parkovaním je zlá, bolo by vhodné začleniť individuálnu výstavbu
garáží, mesto by zarobilo na pozemkoch. Odľahčili by sa parkovacie miesta.
 Mgr. Nadežda Babiaková – je spracovaná urbanistická štúdia, treba to vyriešiť
z hľadiska architektúry, bude sa tým zaoberať.
 Ing. Zuzana Kladivíková – výstavba individuálnych garáží v obytných územiach –
hromadná forma (bytové domy) je v zmysle platného územného plánu neprípustná.

V rámci spracovanej urbanistickej štúdie je na sídlisku Drieňová navrhované parkovanie
formou hromadných parkovacích garáží, tzv. parkovacích domov. Mesto môže zistiť
prípadný záujem o zakúpenie takéhoto parkovacieho miesta v parkovacom dome na
sídlisku a následne v prípade dostatočného záujmu pripraviť podklady k výstavbe
parkovacieho domu, alebo zistiť záujem o individuálne garáže a dať vypracovať v prípade
záujmu urbanistickú štúdiu s riešením výstavby individuálnych garáží.
Ľubomír Barák:
 na kruhovej obchádzke pri Bille sú v ceste 3 veľké diery, treba ich vyspraviť,
 Peter Heiler - už boli opravené podobne ako na Dolnej ulici. V zimných a mokrých
podmienkach však životnosť opravy nie je veľká. Opätovne budú opravené, pokiaľ bude
suchá vozovka. Dovtedy sa môže len vysypať drvou.
 z novovybudovaného chodníka od Lidla smerom na Kolpašskú ulicu nebol odhrnutý sneh,
žiaci chodili po ceste, treba sa poučiť,
 Peter Heiler - pre kalamitné počasie sa meškalo, počas ďalších snežení sa robilo včas.
 za obchodmi na starom ihrisku je prepadnutá kanalizácia, treba to pozrieť,
 Ing. Ján Hlinka – uvedená požiadavka bola prekontrolovaná a dňa 09. 01. 2018
zrealizovaná.
Mgr. Ján Kružlic:
 k ihrisku Štefultov, šíri sa informácia, že malo byť aj chladenie ľadovej plochy, ale
primátorka nechcela, treba to vysvetliť.
 Mgr. Nadežda Babiaková – o tomto nevie, ani nikto jej takú ponuku nedal ani s nikým
o takejto ponuke nerokovala. Rieši sa dokončenie ihriska, celkové náklady doteraz
preinvestované sa pohybujú na hranici 74 tis. €, sponzorsky bolo k dispozícii 47 tis. €,
momentálne sa robia mantinely.
 JUDr. Dušan Lukačko – o chladení plochy vie, bol to jeho pokus, neboli v rokovaní
s mestom.
JUDr. Dušan Lukačko:
 poďakoval za osadené pletivo na Šobove,
 zimnú údržbu treba robiť dobre, aby to fungovalo,
 poďakoval Mestskému úradu za riešení vecí počas roka 2017.

