Interpelácie a dopyty z MsZ v Banskej Štiavnici,
konaného dňa 28. 05. 2019

Poslanci MsZ:
Mgr. Milan Kabina:
 spýtal sa zástupcu MsPo, aké sú možnosti pri riešení mládeže, ktorá na verejnosti požíva
alkoholické nápoje? Problém je hlavne v lete.
 PhDr. Peter Šemoda – vysvetlil, že nejde len o letnú turistickú sezónu, mládež pije aj
tam, kde nemá. Riešenie záleží od veku, pri neplnoletých to mestská polícia oznamuje
rodičom, škole, pokuta v tomto prípade je max. 33 €. Spolupracujú tiež so štátnou
políciou.
Helena Koťová:
 k činnosti matriky uviedla, že v prípade dožitia obyvateľov mesta napr. veku 100 rokov,
by bolo vhodné ísť mu zablahoželať a dať tomu vážnosť,
 Jarmila Simonidesová - Mesto venuje dostatočnú pozornosť našim spoluobčanom, či pri ich
jubileách ako aj pri narodení detí.

 opakovane urguje chodník na Kolpašskej ulici, ktorý by tvoril spojnicu Drieňovej
s Lidlom,
 Ing. Zuzana Kladivíková - pripravíme zadanie a návrh na spracovanie PD na možné
technické riešenie uvedeného chodníka a zároveň zistíme predpokladanú hodnotu zákazky
ako na PD a následne aj na samotnú realizáciu. Následne po týchto informáciách bude
možné zapracovať návrh do rozpočtu mesta. Sídlisko Drieňová je od OD Lidl napojené
plynule chodníkom z opačnej strany sídliska.
 na Drieňovej za bytovkou na Ul. L. Svobodu je svojpomocne vybudované malé detské
ihrisko, žiadala ho opraviť,
 Mgr. Nadežda Babiaková – v prípade zverejnenia výzvy Mesto podá žiadosť na
dobudovanie parku pri CBA Drieňová, tiež bolo rozšírené detské ihrisko na Drieňovej.
Detské ihriská musia spĺňať zákonom predpísané kritériá a musia byť v nich osadené len
certifikované prvky. Ďalej sa plánuje riešenie vnútrobloku na Bratskej ulici, po verejnom
prerokovaní s občanmi.
 Ing. Rastislav Marko - Mesto má vybudované centrálne detské ihrisko, čoskoro pribudne
ďalšie pri Materskej škole a v pláne je aj mini ihrisko v rámci parku Drieňová. Náš
záujem nie je podporovať malé ihriská pre „každý“ panelák, vzhľadom na to, že
legislatívna situácia ohľadom ihrísk sa oproti minulosti zmenila a núti realizátora ihriska
dodržiavať prísne normy, vykonávať pravidelné platené kontroly atď. Navyše viacero
malých ihrísk znamená menšiu variabilitu prvkov, keďže základným vybavením je vždy
pieskovisko, hojdačka a kĺzačka, preto sme uprednostnili veľké ihrisko, kde je sme mohli
počet prvkov rozšíriť aj o lanovku, kolotoč, domček atď.

 upozornila na nebezpečný predaj zmrzliny z okienka na Ul. A. Kmeťa,
 PhDr. Peter Šemoda – Mestská polícia vykonala pohovor s prevádzkovateľkou
zmrzliny Moja Marína na Ul. A. Kmeťa č. 9, ktorá bola upozornená na dodržiavanie
bezpečnosti návštevníkov prevádzky zmrzlina, nakoľko chodník v uvedenom úseku je
úzky a môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia ľudí stojacich v rade ako aj chodcov, ktorí
sú nútení vstúpiť na vozovku, aby obišli stojaci rad, čakajúci na zmrzlinu.
 Oľga Nigríniová – prevádzkovateľovi nebolo vydané povolenie na záber verejného
priestranstva pod vyvýšenú podestu.
 spýtala sa, kedy sa budú maľovať priechody pre chodcov?
 Peter Heiler – priechody pre chodcov sú preznačené a práce boli ukončené v 25. týždni.
 problém túlavých psov a mačiek, mohla by byť nápomocná Túlavá labka?
 Mgr. Nadežda Babiaková – mesto má karanténnu stanicu v areáli TS, m. p..
 Peter Heiler – MsPo zabezpečuje odchyt túlavých psov, ktoré sú následne umiestňované
do karanténnej stanice na Ul. E. M. Šoltésovej. Pomoc pri „posúvaní“ týchto psov
náhradným majiteľom je vítaná od Túlavej labky, takisto aj od občanov. TS, m. p., psíkov
fotí a zverejňuje na stránke Túlavej labky, s OZ má dobrú spoluprácu.
Z dôvodu
sťahovania sa OZ Túlavej laby z areálu bývalého Akutrade v Hornej hute do priestorov
v blízkosti železničnej stanice, bol odber psíkov dočasne prerušený. V karanténnej stanici
nie sú umiestňované mačky.
 obrátila sa na Ing. Piliara, OZ Margarétka poskytuje opatrovateľskú službu, nik z mesta ku
nim neprišiel, nemajú koho opatrovať.
 Mgr. Nadežda Babiaková – mesto vybudovalo opatrovateľskú službu, zamestnáva cca.
30 opatrovateliek.
 Ing. Jaromír Piliar – poskytovanie opatrovateľskej služby mestom Banská Štiavnica na
základe žiadosti od odkázaných občanov zabezpečujeme opatrovateľkami mesta Banská
Štiavnica. Občania posúdení na tento druh sociálnej služby sú opatrovaní v časovom rozsahu v
závislosti od stupňa odkázanosti a záujmu o opatrovateľskú službu. Naše kapacity postačujú
dopytu zo strany žiadateľov na poskytovanie sociálnej služby, a preto sme neodkázali žiadneho
žiadateľa na iného poskytovateľa tejto sociálnej služby v našom meste.

 pri ihriskách treba brať do úvahy aj požiadavku komunity.
 Ing. Rastislav Marko – k detským ihriskám uviedol, ako sa k nim mesto dostalo. Ihrisko
na Drieňovej aj na Dolnej ulici boli vybudované svojpomocne rodičmi a boli dané Mestu,
aby sa o ne staralo, konkrétne spadajú do kompetencie odd. kultúry, športu a mediálnej
komunikácie. Sú na nich certifikované prvky, ktoré sa každý rok opravujú, aj dopĺňajú.
Mesto získalo peniaze z Úradu vlády SR. Ihrisko z Dolnej ulice chcelo mesto po diskusii
s tam bývajúcimi občanmi presťahovať do tzv. kaniarikovskej záhrady, ale nestretlo sa to
s kladnou odozvou. V tomto období sa dobudovalo ihrisko na Ul. L. Svobodu, výdavky sú
tam vyššie. V tomto roku je plánované čiastočné prekrytie pieskoviska a doplnenie zelene.
Na ihrisku Dolná ulica je potrebné odstrániť poškodený domček, obnoviť dvojhojdačku
a urobiť nové prvky. Posledné 2 roky preferujú kovové prvky, sú drahšie, ale trvácnejšie.
Je za koncentráciu plochy hlavne na Drieňovej, je to ľahšie z hľadiska údržby, financií,
rozvíjal by centrálne ihrisko. Ihriská sú oplotené, majú otváracie hodiny z dôvodu, že keď
ostane otvorená brána, prvky by sa poškodzovali. Otváracie hodiny sú pružné.
 Mgr. Mikuláš Pál – odporučil uvedené medializovať.

Štefan Mičura:
 spýtal sa, prečo Mestský úrad nekomunikuje elektronicky do schránky (hlavne výmery za
dane a smeti)?
 Ing. Jaromír Piliar – odpovedal, že systém je spustený dva týždne, postupne sa naň
nabieha.
 Mgr. Jozef Siska – v priebehu mesiacov máj - júl prebieha integrácia informačného
systému mesta na ústredný portál verejnej správy (slovensko.sk) vrátane vyškolenia
pracovníkov. Po úplnom prepojení bude táto možnosť zautomatizovaná. Vzhľadom na to,
že dodávateľ nášho informačného systému má zavedený svoj informačný systém na
desiatkach ďalších miest na Slovensku, nedala sa robiť integrácia pre všetky mestá naraz,
ale robila sa postupne.
 Ing. Kamila Lievajová – vysvetlila, že výmery k daniam boli pripravené a expedované
skôr.
 chodník od Márie šachty smerom na Povrazník, požiadal o jeho opravu a podľa možnosti
aj osvetlenie,
 Ing. Ján Hlinka – interpelácia nie je presne špecifikovaná, domnievame sa, že sa jedná o
„chodník“, ktorým obyvatelia prechádzajú. Chodník oficiálne vybudovaný nie je.
V prípade požiadavky o jeho vybudovanie je potrebné najprv ho vysporiadať a urobiť
úkony k majetkoprávnemu usporiadaniu pozemkov, nakoľko ide o pozemky, ktoré nie sú
vlastníctvom mesta, ale iných vlastníkov. Následne je potrebné vypracovať projektovú
dokumentáciu s odvodnením, aj projektovú dokumentáciu na verejné osvetlenie. Zároveň
je potrebné zaradiť túto investičnú akciu do rozpočtu mesta na príslušný kalendárny rok.
 Obnovená zeleň na Križovatke – bola vykonaná odborne?
 RNDr. Zuzana Šušková – pôvodný stav ulice Dolná tvorili jarabiny, jaseň štíhly a svíb
biely v celkovom počte 29 kusov a tráva. Uvedené dreviny boli takmer všetky napadnuté
jadrovou hnilobou, niektoré celkom a niektoré len čiastočne, pričom jadrová hniloba bola
smerom od koruny ku kmeňom. Vek týchto drevín bol približne 40 rokov. Na všetky
uvedené dreviny vyžiadalo Mesto Banská Štiavnica súhlas s výrubom, ktorý bol vydaný
v I. stupňovom rozhodnutí Okresným úradom Banská Štiavnica, na ktoré bolo podané
odvolanie, a následne rozhodnutie bolo potvrdené Okresným úradom Banská Bystrica,
odvolanie
bolo
zamietnuté
v plnom
rozsahu.
V prvom roku boli vypílené len 4 ks jarabín (pod Schinglerkou) ostatné stromy boli len
opílené hlbším rezom tak, aby sa zabezpečila bezpečnosť, pretože dreviny boli poškodené
jadrovou hnilobou. V ďalšom roku, t.j. teraz sa ostatné stromy vypílili a nahrádzajú sa
novou výsadbou. V žiadnom prípade sa nevyrúbali z dôvodu, že sa v predchádzajúcom
roku zle, resp. neodborne opílili. Sadová úprava na Dolnej ulici už bola plánovaná dlhšie
obdobie.
 cesta pri pálenici na Štefultove, mostík je prepadnutý, chodí tam cisterna, treba s tým
niečo spraviť,
 Ing. Ján Hlinka – ani pri poslednej kontrole interpelovaného miesta nebolo zistené
prepadnutie mostíka pri pálenici na Štefultove. Nebolo zistené ani žiadne poškodenie
mostíka. Z opatrnosti, aby sa obmedzil vjazd nákladnými motorovými vozidlami nad 15t
bola umiestnená na začiatku Potočnej ulice dopravná značka so zákazom vjazdu
motorových vozidiel nad 15t. Potočná ulica bude v priebehu mesiaca júl vyspravená
pneumotryskom.

 požiadavka združenia Tanád na 2 garáže (za tabakovou továrňou), majú záujem urobiť
dohodu.
 Oľga Nigríniová – garáže budú prevezené na Technické služby
 Peter Heiler - TS, m. p. Banská Štiavnica nemajú dostatočnú kapacitu na parkovanie a
uskladnenie techniky, tieto garáže prispejú k zlepšeniu stavu.
Mgr. Ján Kružlic:
 náter stojísk na Drieňovej dokončiť,
 Peter Heiler – náter stojísk na Drieňovej je ukončený, dokončuje sa náter stojísk na
Križovatke, Ulici 1. mája a Mierovej ulici (práce sú zahrnuté v úprave č. 1 rozpočtu mesta
Banská Štiavnica).
Mgr. Martin Macharik:
 ľudia sa obracajú na poslancov a pýtajú sa na opravy ciest, spýtal sa, kedy sa dohaduje
harmonogram konkrétnej opravy? V čom je problém, ako sa to obstaráva?
 Mgr. Nadežda Babiaková – ulice sú zahrnuté v rozpočte mesta, ceny sa súťažia.
 Ing. Ján Hlinka – technológia opráv je nastavená na minimálnu teplotu 15oC, už v tomto
roku sa robilo viac ulíc, napr. Kysihýbelská, Ferka Urbánka a ďalšie, naplánované sú
práce, zatiaľ je nepriaznivé počasie.
 spýtal sa ohľadne avizovaného odchodu SVP, š. p., čo je nové, aké ďalšie kroky sa
podniknú? Musíme sa tomu viac venovať.
 Mgr. Nadežda Babiaková – vo veci sa obrátila aj na premiéra SR, trvá na tom, aby tu
SVP, š. p. zostalo. Vo veci nepoľaví.
Ľubomír Barák:
 už v minulosti žiadal oplotenie bytoviek na Šobove a vytvorenie bezpečného priechodu
cez cestu, treba to vyriešiť z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky,
 Mgr. Nadežda Babiaková – pán Bačík to zameria, treba zapojiť aj miestnu komunitu.
 PhDr. Peter Šemoda – Ide o cestu vo vlastníctve BBSK, v správe Regionálnej správy
ciest, Mesto Banská Štiavnica preto na tejto ceste nemôže vykonávať akékoľvek úpravy,
resp. osádzať dopravné značenie. Aj napriek vyššie uvedenému a vzhľadom k tomu, že je
potrebné uvedenú vec riešiť, Mestská polícia zaslala na dopravný inšpektorát návrh na
nasledovné opatrenia: dopravné značenie zníženie rýchlosti „30“ obytná zóna, svetelné
označenie oranžové svetlo semafor, zvýraznený priechod pre chodcov – červené blikajúce
svetlá osadené do vozovky. Riešením by boli aj drevené zábrany, umiestnené popri ceste,
ktoré treba rozpočtovať. Zatiaľ sa čaká na vyjadrenie DI.
 na Šobove sa robia aj kultúrne akcie, ale dochádza zo strany obyvateľov k ničeniu
majetku (vykopnuté dvere), navrhuje to vyčísliť.
 Ing. Rastislav Marko – k poslednej akcii na Šobove uviedol, že sa nepredávalo
občerstvenie, pred akciou sa urobila brigáda a priestory si vyčistili. Akcia skončila o 17.00
hod..
 na Budovateľskej ulici sa robí projekt, robí sa tam drevené sedenie.
 Ing. Rastislav Marko – Išlo po podujatie v rámci projektu, ktoré organizoval OZ
Štokovec s pánom Koledom a FA STU. Cieľom bolo vytvoriť kvalitnejšie prostredie pre
obyvateľov tejto časti a napomôcť rozvoju aktivít, ktoré tam realizuje pán Koleda a sú
zamerané na sociálne slabších obyvateľov lokality.

 RNDr. Pavel Bačík – oslovil ho pán Koleda z OZ, robia tam aktivity, zasadili papriky,
paradajky, urobili sedenie do svahu, nič sa tam neorganizuje.
 k ihriskám, na Šobove sú potenciálni hráči, urobiť jednoduché ihrisko, dať tam bránky,
odpoveď žiada písomne.
 Ing. Rastislav Marko – Počas podujatia na Šobove sme hovorili s miestnymi deťmi
práve na túto tému. V minulosti už bránky mali, avšak boli bez dozoru a preto časom aj
zničené. Ak by tam v budúcnosti malo Mesto zakúpiť akékoľvek športové vybavenie,
malo by mať v danej lokalite aj menší sklad a osobu zodpovednú za vydávanie potrieb.
Logicky sa nám javí, že by túto aktivitu mohlo zastrešovať miestne Komunitné centrum,
pokiaľ disponuje vhodnými priestormi na uskladnenie.
 treba vyspraviť cestu popri garážach na Drieňovej, vylepšiť aj dopravné značenie,
 Ing. Ján Hlinka – cesta ku garážam na sídl. Drieňová bola vyspravená dňa 24.05.2019.
Dopravné značenie je tam dostačujúce – „daj prednosť v jazde“.
 požiadal poslanca Pála, poslanca BBSK, o riešenie vysprávok cesty I. triedy pod Hájikom.
 Mgr. Mikuláš Pál – vysvetlil, že cesta nie je v správe VÚC BBSK.
 spýtal sa, komu patrí odpočívadlo na Dolnej Rovni?
 Mgr. Nadežda Babiaková – k ceste pod Hájikom uviedla, že ide o cestu I. triedy v správe
SSC, úpravy treba riešiť, ide o bočnú plochu na pozemku Mestských lesov, bol tam
umiestnený veľkokapacitný kontajner.
 odpočívadlo, resp. parkovisko na Dolnej Rovni patrí k ceste vo vlastníctve Regionálnej
správy ciest, pozemky pod odpočívadlom sú sčasti vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica.
Ing. Ján Čamaj:
 k dláždeniu Farskej ulice bola dohoda, že ju urobí bezodplatne, materiál (dlažobné kocky
+ ryolit) poskytne Mesto.
 Na Kammerhofskej ulici robil kanalizáciu (v úseku pred Kachelmanom), upozornil na
prepadávanie cesty.
 Ing. Zuzana Kladivíková, Dušan Vahlandt – nejde o prepadnutie cesty, ale mierny
pokles pred odvodňovacou mrežou, spôsobený zrejme aj zvýšeným náporom dopravy.
JUDr. Dušan Lukačko:
 poprosil kolegov poslancov, aby svoju diskusiu obmedzili a vystupovali vecne,
 stojiská na odpad nie sú natreté všetky, treba to dať do rozpočtu mesta,
 Peter Heiler - náter stojísk na Drieňovej je ukončený, dokončuje sa náter stojísk na
Križovatke, Ulici 1. mája a Mierovej ulici (práce sú zahrnuté v úprave č. 1 rozpočtu mesta
Banská Štiavnica).
 kosenie, Hájik, torzo Pleta,
 Ing. Ján Hlinka – kosenie bolo vykonané. Opätovné kosenie bude zabezpečené malými
obecnými službami p. Kartíkom do konca júna.
 vyčistiť odvodňovacie rigoly, Lichardovu ulicu vyčistiť,
 Ing. Ján Hlinka – bolo vyčistené dňa 19. 06. 2019

 Vyhne, odbočka, doplniť dopravné značenie a zaistiť bezpečnosť vodičov, p. Vahlandt to
má na starosti, treba aby požiadal dopravný inšpektorát o riešenie,
 Dušan Vahladnt – uvedená komunikácia je vo vlastníctve BBSK a v správe Regionálnej
správy ciest a nepatrí do kompetencie Mesta Banská Štiavnica. Na základe uvedenej
požiadavky sme písomne oslovili vlastníka aj správcu na doplnenie dopravného značenia.
 Drieňová parkovisko (pod CBA), bude sa rozširovať?
 Ing. Zuzana Kladivíková – parkovisko pod „CBA“ sa môže rozšíriť pri realizácii ďalšej
etapy projektu „Park Drieňová“, zatiaľ nie je zahrnuté toto rozšírenie parkoviska ani
v rozpočte mesta.
Mgr. Peter Ernek:
 zabezpečiť poriadok okolo kontajnerov,
 kto zabezpečuje poriadok okolo kontajnerov na Počúvadlianskom jazere?
 Peter Heiler – OZ Sitnianski rytieri na základe uzatvorenej zmluvy s TS, m. p.
zabezpečujú čistotu na hrádzi, na pláži pod hrádzou a okolo kontajnerov na
Počúvadlianskom Jazere. Odvoz odpadu zabezpečujú TS, m. p..
 pozemok na Križovatke (park) sa predáva, dal to do pozornosti,
 JUDr. Emília Jaďuďová – Mesto sa bude uvedeným podnetom zaoberať a následne
bude o výsledku informovať.
 pripravuje sa akcia „Beh okolo Počúvadla“, spýtal sa, kto zaplatí Mestskú políciu?
 navrhol urobiť cenník služieb poskytovaných mestom na akcie, svadby (zabezpečenie
poriadku, čistenie mesta),
 Mgr. Nadežda Babiaková – sú aj nedostatky, niektorí si neplnia ohlasovaciu povinnosť.
 JUDr. Dušan Lukačko – Mestská polícia môže sa na akciách spolupodieľať, ale aj oni
musia mať počet odpracovaných hodín podľa zákonníka práce.

