Interpelácie a dopyty poslancov z MsZ v Banskej Štiavnici,
konaného dňa 25. 4. 2018

Mgr. Mikuláš Pál:
 spýtal sa ohľadne inštalácie kamerového systému na objekte 120 b. j. na Križovatke, či je
posun vo veci? Je požiadavka na umiestnenie 2 smetných košov za 120 b. j..
 Mgr. Kratoš – obyvatelia 120 b. j. neodsúhlasili inštalovanie kamerového systému na
svojom bytovom dome, MsPo oslovila vlastníkov bytov „Pletiarskej“ bytovky, do 1
týždňa bude informácia. MsPo v uvedenom termíne zabezpečila písomný súhlas
majiteľov bytov Pletiarskej bytovky. Na základe toho bol firme, vykonávajúcej servis
mestského kamerového systému, daný termín do konca mesiaca máj r. 2018 na
namontovanie bezpečnostnej kamery na uvedenú bytovku, odkiaľ bude monitorovaný
priestor za 120 bytovkou,
 sú plánované hliadkové služby, ktoré monitorujú priestor Križovatky v rannej dobe a od
13.00 hod. do 14.15 hod., aj park pri Ametyste, situácia sa zlepšila. V súčasnej dobe
MsPo z uvedenej lokality neeviduje žiadne oznámenia od občanov o narušení verejného
poriadku a ani počas obchádzkových služieb neboli zistené žiadne nedostatky. V službách
sa naďalej pokračuje.
 ďalej sa zaujímal:
- koho je ihrisko pod kalváriou?
 JUDr. Jaďuďová – pozemok pod ihriskom je vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica.
- o opravy ciest, sleduje metodiku, láta sa to, je to nekvalitne robené,
 Ing. Hlinka - cesty sa robia celoplošne aj metódou pneumotrysku, čo je lepšie ako
vysprávky studenou obaľovanou zmesou, čo sa neosvedčilo.
- zákruta na staré ihrisko, prečo sa to fúkalo asfaltom, diery na ceste sa znovu obnovia?
 Mgr. Babiaková – cesta na Mládežníckej ulici sa preindexovala (rekonštrukcia I. etapa)
a je majetko-právne vysporiadaná, je to časť cesty vedľa starého ihriska po garáže,
pripravil sa prepočet, koľko to bude stáť. Starý rozpočet je 180 tis. €, po preindexovaní je
to cca 430 tis. € (je to suma z rozpočtu projektu, musí prebehnúť proces verejného
obstarávania). Z prebytku hospodárenia je možné schváliť I. etapu rekonštrukcie
Mládežníckej ulice.
Mgr. Ján Kružlic:
 v jeseni žiadal vyznačenie parkovacích miest na Drieňovej a aj v celom meste a
náter lavičiek pri CBA (jedna je zničená pri zimnej údržbe),
 Ing. Hlinka – parkovacie miesta budú obnovené Technickými službami do 15.06.2018,
opravu a náter lavičiek zabezpečili Technické služby v 19. týždni 2018
 upratovanie a zametanie ciest po zimnej údržbe je nedostatočné, veľmi prašné,
 Mgr. Babiaková – k údržbe ciest, obidve komunálne autá sú pokazené, vozidlo sa
objednalo externe, výkon čistenia sa po kritike zlepšil,
- v telese chodníkov Telekomunikácie obnovujú internetové siete, na Križovatke
vydláždili chodník.
 v meste sú rozkopané chodníky, o čo ide?
 Ing. Kladivíková – chodníky sú rozkopané z dôvodu stavebných prác v investorstve
Slovak Telekom, a. s., kde zhotoviteľom prác je firma ZYRY – TEM, s.r.o., Zvolen.
Cieľom stavby je vybudovanie optického pripojenia na uliciach: Dolná, Križovatka, A. T.
Sytnianskeho, 1. mája, Jozefa Horáka, Na Mária šachtu, Obrancov mieru v záujme
zlepšenia poskytovaných služieb operátora Slovak Telekom, a. s.. Nové trasy sú

navrhnuté prevažne v súbehu s existujúcimi trasami metalickej siete Slovak Telekom, a.s.
a sú umiestnené do ochranného pásma tejto siete. Stavba je povolená stavebným úradom.
Chodníky boli po rozkopávke vyspravené a na viacerých miestach nahradené novou
povrchovou úpravou v celom profile – Ul. Jozefa Horáka a Križovatka.
 P. Heiler - v rámci povolení na rozkopávku sme informovaní zo strany povoľujúceho
orgánu.
Ľubomír Barák:
 objekt na Červenej studni sa dával do nájmu pre účel cestovného ruchu, tempo prác je
pomalé. Treba to prehodnotiť, spýtal sa, či je to v súlade so zmluvou, príp. ju vypovedať a
opraviť priestor v réžii mesta, urobiť tam nástupnícku stanicu, vizuálny stav sa zhoršil, či
je tam termín,
 JUDr. Jaďuďová, Bc. Orgoniová:
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku č. 8/2017 bola uzatvorená dňa 16.01.2017 s
cieľom využívať nehnuteľnosti v súlade s územným plánom mesta s tým, že spôsob
využitia nesmie mať rušivé vplyvy na životné prostredie a verejný poriadok, musí byť
v súlade so zámerom mesta Banská Štiavnica a to je zriadenie zariadenia pre cestovný
ruch a to nástupnej stanice – zázemia pre turistov s informačnou službou, sociálnym
zariadením, občerstvením, úschovňou, telefónom, internetom, servisom športového
náradia, prípadne turistickej ubytovne, pre turistiku, cykloturistiku a bežecké lyžovanie
prípadne korčuľovanie na priľahlom tajchu.
Zmluva o nájme nehnuteľného majetku 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.
V roku 2017 boli vykonané nasledovné práce:
- vyčistenie domu a okolia od veľkého množstva odpadu, teréne úpravy – vyrovnanie
plochy pozemku
- vyčistenie betónového hnojiska – smetiska pomocou ťažkej techniky a na jeho miesto
vybudované pódium
- zbúranie a odstránenie staticky nevyhovujúcich objektov na pozemku
- od drenážovanie stavby, odvodnenie ako ochrana plesnivejúcich stien od vnútra objektu,
z vonku obalenie obvodových múrov mopovou fóliou
1, odbagrovanie celého domu do hĺbky 2m (pod úroveň pivnice)
2, vložením drenážnych rúr (podsyp-rúra-geotextília-mopová fólia-zásyp)
3, zásyp štrk (makadam) potrebnou frakciou
-vybavenie a následné napojenie domu na verejný vodovod – inštalácia domácej vodárne
-umiestnenie dvoch objektov na pozemku s čoho jeden slúži ako Info- Bufet a druhý ako
verejné sociálne zariadenie s vybavením 3 WC a teplou tečúcou vodou pre návštevníkov
v letných mesiacoch roka (apríl-november)
- výmena nevyhovujúcej strešnej krytiny, spevnenie krovu, tepelná izolácia stropu na časti
domu bývalej hájovne aby bolo možné aj v zimných mesiacoch vykonávať práce
v interiéri domu

V roku 2018 v období mesiacov marec-apríl boli vykonané nasledovné práce:
- prebehlo opilovanie stromov, výsadba okrasných rastlín, dosadenie trávy
- otvorenie INFO- Bufetu a toaliet pre verejnosť
- rozšírenie sedenia pre návštevníkov
- vytvorili sa úschovné schránky na kľúč pre turistov
- opláštenie betónovej šachty pred hájovňou dreveným obkladom
Aktuálne prebieha čistenie priľahlého lesa od nelegálnej skládky (smetiska) hromadiacej
sa dlhé roky. Konali sa dve dobrovoľné brigády za podpory mesta Banská Štiavnica, a
pomoci priateľov, dobrovoľníkov, členov o. z. NAD TÝM- Červená Studňa, ale
i okoloidúcich návštevníkov tejto lokality. Prvá brigáda prebehla dňa 28. apríla, zaplnil sa
jeden veľkokapacitný kontajner smetí a druhá dňa 6. mája, zaplnili sa dva veľkokapacitné
kontajnery a neboli posledné, v čistení sa musí naďalej pokračovať.















Plánované aktivity:
- 3. etepa čistenia nelegálnej skládky priľahlého lesíka
- osadenie nového oplotenia objektu
- rokovanie o umiestnení stanice na dobíjanie elektro-bicyklov + možnosť umytia
bicyklov
(wap stanica)
- rozšírenie kapacity na sedenie
- stavebné úpravy v objekte hájovne
- vybudovanie ,,útulne,, - núdzového prespania pre návštevníkov tejto lokality
- plánovanie kultúrno - spoločenských akcií
Šobov, deti sa mimovoľne pohybujú, svetlá tam nesvietia, pozemky nie sú naše, áut je tam
umiestnených viac, sú pod múrikom, treba to dosledovať,
Ing. Hlinka – na Šobove svieti 1 lampa 36 W, bude vymenená za lampu 70 W. V roku
2018 tu bola osadená monitorovacia kamera.
minulý rok bol prísľub opravy novej cesty, aj železných zábradlí, nespravilo sa to, cesta
sa nečistila, spýtal sa, či sa bude a kedy? Je prašná až po Svätý Anton, aj tam je zábradlie
(pri SAD),
po obchvate je zeleň vystrihaná, železá sú povymieňané, nie sú natreté,
Mgr. Babiaková – obchvatovú cestu R1 spravuje Regionálna správa ciest, nie je očistená,
oprava zábradlia je dohodnutá, majú pojazdnú dielňu, po oprave to natrú pracovníci TS,
m. p., treba robiť aj nátery priechodov pre chodcov a opravy dopravného značenia, je
nedostatok ľudí, ťažko sa vyberá pracovná sila aj cez Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny.
P. Heiler – v dvadsiatom týždni bolo vykosené okolo zábradlí na obchvate smer Levice a
dňa 24. 05. 2018 sme začali s opravami a nátermi.
k čisteniu, odsúhlasuje sa rozpočet, do budúceho MsZ žiadal prepočítať, aký druh posypu
sa používa (množstvo a cenu), nejde len o čistenie, sú ním upchaté kanále,
P. Heiler - v zmysle schváleného operačného plánu sa používa najmä inertný materiál
(lomová drva frakcie 4/8, 2/5 a 0/4), pre zimnú sezónu 2017 a 2018 bolo zakúpené 655,44
ton v cene 7306,82 €. Stará zásoba z minulej zimy bola 420 ton. Bola tiež zakúpená soľ,
ktorá sa pridáva do inertného materiálu v množstve 229,87 ton v cene 20 466,71 €.
ulice sa čistia, na vysprávky a opravy ciest bolo schválených125 tis. €, robí sa Dolná ulica,
všade treba niečo, je to plátanie. Treba spraviť radšej menej a poriadne,
Dolná ulica, vysádzanie, bude sa pokračovať?
RNDr. Šušková – pokračovať sa bude od 1. 10. 2018

 chodník na Križovatke, na Drieňovej sa chodníky opravovali, bude sa pokračovať?
 Ing. Hlinka – s opravou chodníkov na Drieňovej sa bude pokračovať, práce budú
rozpočtované a zaradené do rozpočtu mesta na roky 2019 – 2020.
 opravy ciest: Roľnícka ulica, Povrazník, na Brezovej ulici sú haly, ľudia ich
nadštandardne opravili, je k nim dezolátny prístup,
 Ing. Hlinka – opravy ciest Roľnícka ulica, Povrazík a Brezová ulica budú riešené v rámci
vysprávok miestnych komunikácií v roku 2019.
 dala sa dôvera domovým dôverníkom, ktoré stromy píliť, čo kde robiť, bývalo stretnutie
s občanmi, toto nefunguje,
 RNDr. Z. Šušková – pokiaľ je záujem, domoví dôverníci ju priamo kontaktujú a po
dohodnutej a uskutočnenej obhliadke sa dohodne ďalší postup.
 likvidácia ihriska Drieňová, práce sú zastavené, treba to preveriť,
 Mgr. Babiaková – bolo prijaté uznesenie č. 28/2018, malo sa odstrániť to, čo ohrozuje
okolie, dala na porade príkaz na odstránenie a vykonanie prác.
 P. Heiler – oplotenie a osvetlenie je odstránené.
 žiadal o predloženie správy o vozovom parku TS, m. p., nie je výstup ako funguje?
 Mgr. Babiaková – správa je pripravená, bude predložená na ďalšie rokovanie MsZ.
 múr za plavárňou s budovou, hovorilo sa, že posypový materiál sa v roku 2016 a 2017
minie, čo bude s budovou?
 Mgr. Babiaková – cieľ bol, že posypový materiál sa dá na Maximilián šachtu do haly,
priestor sa buď opraví a využije, resp. zasanuje a zastabilizuje svah a vytvoria sa
parkovacie miesta.
Helena Koťová:
 poďakovala za opravu chodníkov na Drieňovej, niektoré nie sú preasfaltované od začiatku
výstavby sídliska,
 prečo sa ešte nekosí na sídlisku Drieňová?
 Ing. Hlinka – na sídlisku Drieňová sa začalo kosiť v 05/2018.
 železničná stanica, na ľavej strane je násyp stavebného materiálu, prečo sa to nedá
odstrániť?
 Mgr. Babiaková - preverí sa, koho je vlastníctvo pozemku, kde je stavebný materiál.
 Mgr. Kratoš – preverovaním bolo zistené, že majiteľom pozemku, kde sa skládka
nachádza, je Slovenská republika. Skládka je tvorená stavebným odpadom, ktorý je na
tomto mieste už dlhšiu dobu, nakoľko je už prerastený trávou a kríkmi. Preverovaním sa
nepodarilo zistiť pôvodcu uvedenej skládky, MsPo bol spísaný záznam a vyhotovená
fotodokumentácia. Tento spisový materiál bol odstúpený vecne príslušnému orgánu
štátnej správy.
 pri kvetinárstve na Drieňovej strašne zapácha kanál.
 Ing. Hlinka – bola vykonaná kontrola za účasti Technických služieb, ide o kanalizáciu
v správe StVPS nie o cestný vpust, v deň kontroly závada /zápach/ nebola zistená. Podnet
bol podaný na StVPS, a. s..
Renáta Antalová:
 detské ihrisko Križovatka, bude sa riešiť?
 Mgr. Babiaková – plán je, opakovane sa zvolajú obyvatelia, nie všetci chcú preložiť
ihrisko a voľnú plochu využiť na parkovisko, je to na ich dohode. Mesto chce ihrisko
rozšíriť, návrh bol vo viacerých variantoch.
 spýtala sa na návrh pešej zóny na Námestí sv. Trojice, čo sa bude riešiť?
 Mgr. Babiaková – uskutoční sa verejná prezentácia, je to v štádiu návrhu.
 na Družicovej ulici sú prepadnuté mreže,

 Ing. Hlinka – asfaltovaním cesty došlo k zvýšeniu jej povrchu, odvodňovacie rigoly budú
upravené.
 k ručnému čisteniu mesta, vykonáva ho 5 ľudí?
 Mgr. Babiaková – Úrad práce nemá dostatok ľudí pre výkon danej práce. Kmeňoví
zamestnanci TS, m. p. vysýpajú smeti, služby sú aj v sobotu a nedeľu, likvidujú burinu.
Finančné prostriedky na čistenie mesta sa budú musieť zvýšiť.
 úprava odstavnej plochy na parkovanie na Červenej studni, rieši sa plocha na parkovanie?
 Mgr. Babiaková – riešilo sa to, robili sa úpravy ciest (bežky, cyklo) Mesto dostalo
negatívne stanovisko, je to len dočasná odstavná plocha,
 treba zabezpečiť toalety na jazerá,
 P. Heiler – sú zabezpečené v zmysle objednávky zo strany MsÚ
 k úprave Pechovej ulice, práce dobre postupujú, zaujímala sa o rozsah a harmonogram
prác, ako je riešený zvoz odpadu?
 P. Heiler - čo sa dá, obsluhuje sa cez „malú Pechovu“ a domy v mieste rekonštrukcie sa
vyvážajú od pána Popraca.
 čo s brúseným asfaltom?
 Mgr. Babiaková – teraz sa robí I. časť prác po starú nemocnicu, brúsený asfalt sa použije
podľa dohody s občanmi, aj na vysprávku Kutnohorskej ulice.
 P. Heiler – smetiari majú prístup do Pechovej ulice, necháva sa profil pre malé autá,
v pondelok treba smeti vyložiť.
 aj hornú časť Pechovej ulice treba vyspraviť, aj Palárikovu ulicu od R-K fary.
 Ing. Ondrejmišková – na Palárikovej ulici nie je spevnený povrch, brúsený asfalt na
vysprávku nie je vhodný, navyše je to svah, vysprávky zmýva a upchávajú sa kanále.
 v zlom stave je aj cesta ku Brezovej ulici,
 Ing. Hlinka – oprava cesty bude riešená v rámci vysprávok miestnych komunikácií
v roku 2019.
 spýtala sa, čo sa ide robiť na Vilovej a Staromestskej ulici?
 Ing. Kladivíková – Vilová ani Staromestská ulica nie je zahrnutá v roku 2018 v rozpočte
mesta na rekonštrukciu.
 Mgr. Babiaková – práce postupujú podľa harmonogramu, položky sú schválené
v rozpočte mesta. Sú rozpracované veci, sú 4 havárie oporných múrov.
Dušan Beránek:
 stav komunikácie Ul. J. Jesenského, polovica je vyspravená, horná časť nie je, vymýva sa,
autá zachádzajú k plotom.
 Mgr. Babiaková – cesta bola celoplošne vyasfaltovaná v 18. týždni t. r. v celej dĺžke.
 na Ul. obrancov mieru na Štefultove pri budove bývalej Jednoty je odkrytý kanál (šachta),
je to nebezpečné. Sú tam umiestnené aj stojiská na odpad. Sú tam nádoby na separovaný
odpad, tvorí sa tam veľa odpadu, nesvieti tam verejné osvetlenie, 100 m úsek je
neosvetlený,
 JUDr. Volf - v riešení je technické prevedenie, realizácia prác bude do 20.06.2018
 na Ilijskom moste autobus poškodil zábradlie a dopravnú značku, je to nebezpečné, spýtal
sa, v akom je to stave?
 Mgr. Babiaková – cesta v smere na Iliju je v správe RSC, úsek od bývalej pošty je
miestna komunikácia, preverí to pracovník MsÚ.
 JUDr. Volf – opravu zabezpečuje regionálna správa ciest, termín nám majú oznámiť.
JUDr. Dušan Lukačko:
 k opravám ciest, informácie by mali dostať aj poslanci, zákruta na odbočke Drieňová, kde
bola rozkopávka (Kik, Pepco), zostala tam jama,

 Ing. Kladivíková – Stavebník obchodnej galérie bol vyzvaný k oprave rozkopávky
rozhodnutím a oprava už bola aj urobená.
 Banky, robila sa rekonštrukcia elektriky, vozidlá zlomili cestu, je v zlom stave,
 Ing. Hlinka – opravu miestnej komunikácie je potrebné zabezpečiť celoplošne, nakoľko
je poškodená v celej šírke miestnej komunikácie. Finančné prostriedky na opravu je
potrebné zahrnúť do úpravy rozpočtu mesta.
 cesta na Štúrovej ulici, za realizáciu poďakoval manželom Tynkovanovcom, vkladajú svoj
kapitál pre mesto,
 plochy na parkovanie na Drieňovej treba rozširovať, je zabratá plocha pod CBA, sú tam
umiestnené nádoby na zber šatstva, treba to riešiť,
 Ing. Chrenko – umiestnenie nádoby na zber šatstva bolo konzultované s p. riaditeľom
TS, m. p. P. Heilerom ako aj Ing. Veverkom a po najbližšom vyprázdnení bude
premiestnená na iné vhodné miesto mimo parkovacích plôch.
 Cross triatlon, požiadal pani primátorku o splnomocnenie na konanie vo veci, objednal
zábrany u TS, m. p., vopred poďakoval riaditeľovi za spoluprácu a pomoc,
 stojiská na odpad boli odovzdané pred 4 rokmi, treba natrieť drevené časti.
 Mgr. Babiaková – drevené časti stojísk sa budú natierať tento rok,
 P. Heiler - k 25. 05. 2018 je natretých sedem stojísk na sídlisku Drieňová, v náteroch sa
bude pokračovať ďalej.
Ivan Beňo:
 poďakoval za opravené chodníky na Drieňovej, verí, že sa bude v prácach pokračovať,
 p. Blaho ručne vyzametal parkovisko pri Coop Jednote, verejne mu poďakoval,
 likvidácia ihriska Drieňová, ľudia počuli, že tam chce Mesto robiť parkovisko.
 Mgr. Babiaková – nie je to pravda, využitie plochy bude pre šport, voľný čas a oddych.
Ing. Juraj Čabák:
 k interpelácii poslanca Beňa, týkajúcej sa likvidácie ihriska, je to dôkaz o zlej
komunikácii, témy treba rozoberať v Štiavnických novinách,
 k verejnému osvetleniu, treba urobiť kontrolu svietivosti, mnohé lampy nesvietia, niektoré
svietia do stromov, v jeseni treba stromy opíliť, svietidlá prekontrolovať,
 P. Heiler - bola urobená večerná kontrola, zistené nedostatky sa odstraňujú.
 k jarnému rezu stromov, aj v Piešťanoch to bolo urobené tak ako v Banskej Štiavnici,
nedorozumeniam sa dalo predísť kultivovanou komunikáciou smerom k verejnosti, postup
je taký ako v iných mestách, čo je zaujímavé, stromy tam majú svoje číslo (aj lampy
verejného osvetlenia), je to dobrá vec pri rýchlej komunikácii a odstraňovaní porúch,
 v rámci opráv dlažby v centre Banskej Štiavnice treba, aby práce vykonávali profesionáli,
po rozkopávkach sa strácajú „vejáre“ a línie dlažby, vytvárajú sa jamy, kocky pri zimnej
údržbe vypadávajú,
 Ing. Hlinka – v prípade poškodenia dlažby Mesto Banská Štiavnica zabezpečí
profesionálnych dlaždičov
 na šindľovom múriku poza mestské WC sú odtrhnuté šindle,
 Ing. Hlinka – šindeľ na opornom múriku bude vymenený v termíne do 15. 06. 2018
 navrhol rozšíriť zmluvu na starostlivosť o verejnú zeleň o Dolnú ružovú ulicu, (od domu
p. Kaníka po dom p. Koreneka), sú tam stromy, kvetináče treba vyčistiť,
 Ing. Hlinka – ulica bude operatívne zaradená do údržby verejnej zelene
 ľudia - turisti s mapami idú po uliciach starého mesta, navrhol vytvoriť priestor pre ľudí,
ktorí čistia mesto, aby sa stali kmeňoví, práca nie je jednoduchá, treba postupovať od
centra trochu ďalej do Novozámockej, Striebornej, Višňovského, Kammerhofskej, A.
Kmeťa, prechod od penziónu Matej do Dolnej ružovej ulice, koše sa zapĺňajú rýchlejšie

ako pred piatimi rokmi,
 P. Heiler - čata bola posilnená o jedného pracovníka, spracováva sa rajonizácia. Koše sa
vyvážajú v pondelok, stredu, piatok a každá posádka kukavozov má príkaz vysypať plné
koše pri svojej zvozovej linke. V sobotu a v nedeľu je v CMZ pracovník čistenia mesta.
 zberný dvor je v sobotu veľmi navštevovaný, plní svoj účel, bolo by vhodné obsluhu váhy
riešiť svetelným signálom.
 Ing. Veverka - svetelný signál (semafor) bol aj v pôvodnom projekte zberného dvora. Po
úpravách bol zrejme nedopatrením vypustený. V projekte kompostárne, ktorý sa teraz
realizuje, bol preto doplnený. Nakoľko ešte nie je ukončené verejné obstarávanie,
objednali sme ho samostatne.

