Interpelácie a dopyty poslancov z MsZ v Banskej Štiavnici,
konaného dňa 21. 2. 2018
Mgr. Mikuláš Pál:
 spýtal sa, čo bude v bývalom klientskom centre MsÚ?
 Mgr. Nadežda Babiaková – uviedla, že v priestoroch bývalého klientskeho centra bude
dočasne umiestnené pracovisko Slovenskej sporiteľne, pokiaľ zrekonštruujú svoje
priestory (cca. 2 mesiace), aby bolo pracovisko dostupné občanom v našom meste. Neskôr
sa tam uvažuje s presťahovaním pracoviska stavebného úradu.
 občanov zaujíma, čo bude mesto robiť s ihriskom na Drieňovej (vybetónovaná plocha za
MŠ Bratská)? Občania by pomohli návrhom, resp. hlasovaním.
 Mgr. Nadežda Babiaková – konštatovala, že kedysi tam bolo klzisko.
 Ing. Rastislav Marko – po skončení zimy z plochy odstránime časti poškodeného
oplotenia (prípadne celé) a necháme ju k dispozícii verejnosti; momentálne nie je
záujmom budovať na nej ďalšie ihrisko, keďže možnosti na šport poskytujú ihriská pri
základnej škole a pri supermarkete Cent.
 Ing. arch. Melicherčík – v termíne do 30. 06. 2018 sa pripraví návrh ďalšieho využitia
uvedeného priestranstva. Návrh bude predložený do MsR a tiež MsZ.
 Mgr. Pál navrhol tam urobiť dopravné ihrisko, resp. outdoor fitness.
 Mgr. Nadežda Babiaková – MŠ na Mierovej má dopravné ihrisko, bolo to dobré, klzisko
fungovalo, ale tiež sa riešilo rušenie hlukom. Bude pokračovať II. etapa park Drieňová,
uvidí sa podľa finančných možností.
 Ing. Juraj Čabák – navrhol ukončiť diskusiu prijatím uznesenia a zaviazať Mestský úrad
pripraviť návrh na využitie bývalého ihriska na Bratskej ulici do júna 2018.
 Ivan Beňo – treba to dať na diskusiu občanom.
 RNDr. Pavel Bačík – navrhol prijať uznesenie v znení:
Uznesenie č. 28/2018
Mestské zastupiteľstvo
A. U k l a d á Mestskému úradu
do 30. 6. 2018 pripraviť návrh na využitie bývalého ihriska na Bratskej ulici v Banskej
Štiavnici.
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený.
Helena Koťová:
 požiadala zaradiť do najbližšej zmeny rozpočtu mesta finančné prostriedky na
vypracovanie PD pre opravu chodníka z Kolpašskej a Fándlyho ulice s výstupom na
štátnu cestu, občania si to žiadajú, pri hlavnej ceste (pri p. Zmetekovi) sa prepadáva cesta,
treba to pozrieť,
 Ing. Ján Hlinka – dňa 14. 03. 2018 bola vykonaná obhliadka uvedeného miesta, bolo
zistené, že sa neprepadáva žiadna miesta komunikácia.
 Ing. Zuzana Kladivíková –
oddelenie výstavby zistí predpokladanú hodnotu
požadovanej projektovej dokumentácie a následne po zapracovaní zistenej hodnoty do
rozpočtu mesta môže obstarať PD na vybudovanie nového chodníka, ako prepoj ulíc
Fándlyho a Kolpašskej.

 Ing. Kamila Lievajová - rozpočtovo sa bude akcia riešiť po vyčíslení výdavkov na
spracovanie projektovej dokumentácie.
 je potrebné urobiť bezbariérový prístup do klientskeho centra MsÚ.
 Mgr. Nadežda Babiaková – bezbariérový vstup do klientskeho centra sa rieši,
k uvedenému zámeru sa musí vyjadriť pamiatkový úrad, bezbariérový vstup by sa riešil
v jednom z okien.
 je sťažnosť na pána Kostroša a neporiadok na jeho pozemku,
 Mgr. Vladimír Kratoš – skutkový stav na danom pozemku bol zadokumentovaný – bola
vykonaná fotodokumentácia a majiteľ pozemku p. Emil Kostroš s manželkou bol
upozornený na daný stav. O uvedenom prípade bol následne vyrozumený vecne príslušný
orgán Okresný úrad, odbor životného prostredia.
 hokejový štadión na Drieňovej, čo je nové?
 Mgr. Henrieta Godová – Mesto Banská Štiavnica preverovalo možnosti výstavby
hokejového štadióna na Drieňovej, projekt hokejovej haly na sídlisku Drieňová nebude
realizovať z dôvodu vysokej finančnej náročnosti investície.
 poďakovala za spoluprácu pri úprave cestovného poriadku.
Ing. Juraj Čabák:
 pozitívne hodnotenia sú na vyčlenené parkovacie miesta pre klientov Klientskeho centra
pri Kostole sv. Kataríny, požiadal MsPo o zvýšenú spoluprácu a kontrolu tých, ktorí nie sú
klientmi,
 žiada o informácie ohľadne čistiarne odpadových vôd na Počúvadlianskom Jazere, aký
bude ďalší postup v riešení problému, v predchádzajúcich rokoch boli požiadavky zo
strany tam bývajúcich, aj návrhy zo strany samosprávy, aký je aktuálny stav, PD
predpokladá, že bude potrebné zainteresovať aj potenciálnych distributérov odpadov
z väčších subjektov,
 Mgr. Nadežda Babiaková – k PD Počúvadlianske Jazero, musia tam byť všetky veci,
StVS toto nebude realizovať, je tam veľa akcií, projekt bude, aj vodoprávne povolenie,
musia sa žiadať peniaze z environmentálneho fondu. Mesto nedokáže dať s podnikateľmi
dokopy balík peňazí, potrebných na realizáciu. Je požiadavka o prevádzkovanie ČOV
mestom. Niektoré veci nie sú legislatívne možné.
 Ing. Zuzana Kladivíková – projektovú dokumentáciu obstaralo a uhradilo Mesto Banská
Štiavnica, vypracovala StVS – servising, s.r.o., Banská Bystrica, ďalej budeme riešiť na
základe projektovej dokumentácie územné rozhodnutie a vodoprávne konanie, povolenia
potrebné na realizáciu stavby.
 RNDr. Zuzana Šušková - ČOV Počúvadlo - z Environmentálneho fondu sa dá žiadať na
vybudovanie ČOV s maximálnou výškou podpory 200 000 €. Výška spolufinancovania 5
%. V súčasnej dobe nie je zverejnená výzva na predkladanie žiadostí.
 apeloval na posilnenie technických, ale aj ľudských kapacít, aby bola úroveň letnej ale
teraz najmä zimnej údržby chodníkov optimálna, otázkou je, ako zabezpečiť dostatok
pracovníkov a viac zdrojov na zabezpečenie verejných služieb?
 Peter Heiler - potenciál menších obecných služieb je časovo a personálne potrebné
doplniť v niektorých úsekoch údržby komunikácií a zapracovať do jednotlivých
harmonogramov. Zároveň je potrebné zaoberať sa malou, profesionálnou technikou, ktorá

môže byť nápomocná. V súčasnosti bol posilnený stav na stredisku čistenia mesta
a miestne komunikácie do konca obdobia čistenia po zimnej údržbe.
 poukázal na stav komunikácie pod bývalou baníckou školou, je to ulica, ktorú využívajú
rodiny na pešie prechádzky, ale aj turisti od parkoviska, Lesnícka ulica je vyčistená
a v poriadku,
 Ing. Ján Hlinka – miestnu komunikáciu vyspravili Technické služby, m. p. Banská
Štiavnica v 11. týždni.
 dal do pozornosti VZN č. 1/2011 o čistote mesta, ktoré je stále platné, čl. 5, ods. 6,
čistenie chodníkov od snehu a ľadu, resp. pripraviť a predložiť dodatok.
 Mgr. Nadežda Babiaková – s dodatkom k VZN o čistote mesta by počkala, nakoľko
v súčasnosti sa upravuje legislatíva v tejto oblasti.
Renáta Antalová:
 poprosila o kontrolu bočných ulíc, chodníkov, cesty dočistiť,
 Ing. Ján Hlinka – priebežne sa kontrolujú všetky miestne komunikácie.
 v jarnom období je Ul. Kyrmezera neschodná, pre starých ľudí je to problém.
 Mgr. Nadežda Babiaková – v jarných mesiacoch sa urobí obhliadka, navrhnú sa riešenia
a možnosti povrchovej úpravy, aby sa to dalo čistiť technikou.
 taktiež Školská ulica na Štefultove je ten istý prípad.
 Ing. Ján Hlinka – opravu zabezpečia Technické služby, m.p. Banská Štiavnica v mesiaci
apríl 2018.
 na Radničnom námestí pri vstupe do dvora banského domu je nová dopravná značka
„zákaz vjazdu“, vo dvore sú 3 prevádzky, každý šofér, ktorý dnu vojde s tovarom, urobí
priestupok.
 Mgr. Vladimír Kratoš – uvedené dopravné značenie sa doplní dodatkovou tabuľkou
(okrem dopravnej obsluhy).

