
Interpelácie a dopyty poslancov z mestského zastupiteľstva, konaného dňa 25. 6. 2014 

 

 

Ing. Slavomír Palovič: 

 je zarastený chodník od bývalej pošty na Štefultove ku kostolu (chodník z ulice Nám. 

Padlých hrdinov na ulicu Požiarnícka. Kríky a nálety zahatajú celý profil chodníka. 

Žiadam opíliť, spriechodniť a vyčistiť 

 Ing. Ján Hlinka - orez zabezpečia malé obecné služby v mesiaci júl. 

 

 je zarastená ulica Debnárika. Kríky a nálety zasahujú do profilu ulice. Žiadam opíliť 

a spriechodniť. 

 Ing. Ján Hlinka - Mestská polícia upozornila súkromných vlastníkov pozemkov, kde 

sa nachádzajú živé ploty, aby si ich upravili, tak aby nezasahovali do profilu cesty.   

 

 je zarastená ulica Partizánska. Kríky a nálety zasahujú do jazdného profilu. Žiadam 

opíliť a spriechodniť 

 Ing. Ján Hlinka – ulica bola zmulčovaná  po oboch stranách Technickými službami, 

m. p.. 

 

 pri veľkom daždi vytápa dom pani Jakubíkovej na ulici Obrancov mieru (oproti 

bývalej pošte). Žiadam odkomunikovať daný problém s pani Jakubíkovou a nájsť 

riešenie ku všeobecnej spokojnosti 

 Ing. Ján Hlinka - pri p. Jakubíkovej bol prečistený kraj cesty, tak aby voda odtekala 

mimo domu pani Jakubíkovej. 

 

 Obyvatelia žiadajú ohlasovať plánovanú výluku dodávky EE prostredníctvom 

miestneho rozhlasu. 

 Ing. Rastislav Marko - všetky výluky (pokiaľ sú hlásené včas) oznamujeme mestským 

rozhlasom. Obyvateľom všetkých lokalít s menším pokrytím dlhodobo odporúčame SMS info 

kanál, prostredníctvom ktorého sú takého informácie tiež šírené (aj vzhľadom na to, že ďalšie 

rozširovanie mestského rozhlasu sa do budúcnosti neplánuje). 

 

 Do inventarizácie ulíc žiadam doplniť aj chýbajúce ulice Antolská, a 29. Augusta. 

 JUDr. Dušan Lukačko – v zmysle uvedenej požiadavky budú tieto dve chýbajúce 

ulice doplnené.  

 

 Chcel by som poukázať, že oddelenie právne a správy majetku nereaguje na e-mailovu 

korešpondenciu. Žiadam o vysvetlenie prečo? 

 JUDr. Emília Jaďuďová - pokiaľ ide o e-mail ohľadom brúseného asfaltu, odpoveď na 

tento e-mail zaslala Ing. Ondrejmišková dňa 14.05.2014.  Inak nemáme  vedomosť o ďalšom 

maily.  

 

 Prečo sa nedodržiavajú otváracie hodiny na úrade? Žiadam vysvetlenie.  

 Ing. Ivana Ondrejmišková – neviem sa vyjadriť k tejto interpelácii. Je potrebné 

uviesť konkrétnu situáciu, deň a oddelenie, na ktorom k takýmto skutočnostiam 

dochádza.  

 

 

 

 



 Na ceste od Povrazníka na Štefultov zasahujú porasty do jazdného profilu. Uvedené 

som žiadal aj pred rokom. Dodnes tento úsek nebol vyčistený. Žiadam opätovne 

vyčistiť. 

 Ing. Ján Hlinka - ide o štátnu komunikáciu, kde opílenie zabezpečia banskobystrická 

regionálna správa ciest a vlastníci živých plotov. 

 

Renáta Antalová: 

 Kanál pred pani Trokšiarovou, Dolná ružová - prepadáva sa, nutná oprava. 

 Ing. Ján Hlinka – bola vykonaná obhliadka na mieste, kde bolo zistené, že sa pri 

dome pani Trokšiarovej kanál neprepadáva. Pani Trokšiarová bola o tom osobne 

informovaná. 

 

 Dolná ružová - pred pánom Kaníkom vysadiť strom namiesto vypíleného. 

 Ing. Silvia Piliarová – uvedenú požiadavku evidujeme, výsadba stromu typ hloch na 

Ul. dolná ružová je naplánovaná v tomto roku.  

 

 Ulica kutnohorská - v zlom stave, zničená z ťažkých mechanizmov, nutná vysprávka 

    koľají – brúsený asfalt by stačil. 

 Ing. Ján Hlinka – Ulica kutnohorská je priechodná osobnými vozidlami. 

V budúcnosti bude potrebné zahrnúť opravu do investičných nákladov do rozpočtu 

Mesta. Nakoľko na Ulici kutnohorská nie je kanalizácia, nie je možné odviesť 

povrchové vody. 

 

 Ulica bočná - v zlom stave, prosím vysprávku po rozkopávke, veľké koľaje. 

 Ing. Ján Hlinka - Ulica bočná je priechodná osobnými vozidlami. V budúcnosti bude 

potrebné zahrnúť opravu do investičných nákladov do rozpočtu Mesta, tak ako aj 

Ulicu kutnohorskú. Žiadateľ, ktorý urobil rozkopávku, je povinný dať miestnu 

komunikáciu do pôvodného stavu v zmysle rozkopávkového povolenia.                                

 

 Červená studňa - Vodárenské jazero - mobilné WC  

 Oľga Nigríniová - vzhľadom k neprejazdnému prístupu autom pre techniku, ktorá 

takéto zariadenia umiestňuje, nie je možné toto osadiť pri jazere Vodárenská. Na 

Červenej studni by to možné bolo.  

 

  Ottergrunt - od Červenej studne dať dopravnú značku zákaz vjazdu, okrem 

             rod. Trubanovej. 

 JUDr. Dušan Lukačko – uvedená komunikácia je verejne prístupná. Nevidíme dôvod 

pre umiestnenie takejto dopravnej značky.  

 

 Povrazník - dopravné značenia chýbajú, prechod pre chodcov, mestský rozhlas. 

 JUDr. Dušan Lukačko – je potrebné túto požiadavku konkretizovať, pretože nie je 

možné zriadiť priechod pre chodcov tam, kde sa neprechádza z chodníka na cestu a na 

ďalší chodník.   

 

 Pani Michalská Viktorka odchádza na materskú, kto mi bude robiť 

            zapisovateľku v športovej komisii? 

 Ing. Ivana Ondrejmišková – poverenie na zastupovanie pani Michalskej v komisii 

športu dostala Ing. Silvia Piliarová.  

 

 



 Prosím o váš názor na zrušenie všetkých výherných automatov na území 

Mesta 

 Ing. Kamila Lievajová - prevádzkovanie hazardných hier sa riadi zákonom  

č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. V § 3 ods. 3 sa hovorí, že hazardné hry možno 

prevádzkovať len na základe udelenej alebo vydanej licencie, pričom hazardné hry 

možno prevádzkovať len na území obce, na ktorom ich prevádzkovanie nie je 

obmedzené VZN obce podľa § 10 ods. 5 písm d) uvedeného zákona. 

Podľa tohto paragrafu môže obec vydať VZN, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, 

že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom 

túto petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov 

veku. Takéto nariadenie musí platiť na celom území obce (mesta), musí sa vzťahovať 

na všetky hazardné hry (automaty, videohry). Prijatie takéhoto VZN obec musí 

bezodkladne oznámiť Ministerstvu financií SR s uvedením dátumu jeho účinnosti. Na 

prevádzkovateľa, ktorému bola vydaná licencia pred nadobudnutím účinnosti VZN sa 

toto VZN nevzťahuje do doby skončenia platnosti jeho individuálnej licencie.  

Pre zaujímavosť príjem mesta v tejto oblasti v roku 2013 bol nasledovný:   

- správne poplatky za výherné automaty        15 000 € 

- povinné odvody mestu z hazardných hier           50 610 € 

Ak by som mala vyjadriť svoj názor, obávam sa, že na podpis petície na zakázanie 

hazardných hier by sa nenašlo dosť občanov mesta nad 18 rokov.  

 

Helena Koťová: 

 5 rodinných domov z toho 2 skolaudované na ulici Bratskej, žiadajú zabezpečiť 

spevnenie prístupovej komunikácie/naviesť kameň, nie konečná asfaltová úprava). 

Spevnenie je potrebné aby sa zamedzilo znečisťovaniu komunikácie, ktorá vedie 

v tesnej blízkosti bytovky( Bratská 14,15,16.) 

 Ing. Ján Hlinka – nad novou cestou je možné uvažovať až po ukončení výstavby na 

Ul. Bratskej.   

 

 Na sídlisku Drieňová so kosila tráva, táto bola neskoro  odvezená, obyvatelia bytoviek 

boli nútení tento odpad odpratať svojpomocne, kto je za to zodpovedný . 

 Ing. Ján Hlinka - kosenie v roku 2014 vykonáva nový dodávateľ na základe verejnej 

súťaže, tento bol poučený o odprataní pokosenej trávy. 

 

 01.04.2011 boli vydané obč. preukazy s adresou Ludvika Svobodu, pred týmto 

dátumom sa vydávali preukazy s adresou Gen. L. Svobodu. Zmeny názvov ulíc 

a námestí nie sú lacné. Prinášajú problém pre obyvateľov a majiteľov nehnuteľností, 

ktorých doklady automaticky strácajú platnosť a musia  si ich nanovo vybaviť. Podľa 

zákona strácajú doklady platnosť v prípade, že sa v nich zmení čo i jeden údaj. Kto 

zadáva v systéme názvy ulíc. 

 Ing. Jaromír Piliar - pri zavádzaní informačných systémov tieto neboli schopné 

v plnej miere akceptovať zaužívané formáty dát, dátové polia mali obmedzenú 

veľkosť a dáta sa prispôsobovali týmto formátom. Názov Ulica L Svobodu podľa 

našich dostupných vedomostí je používaná od začiatku novodobej samosprávy, kedy 

boli premenované niektoré ulice v meste Banská Štiavnica. Tento názov samospráva 

používa a poskytla ho aj v kompletnom zozname názvov ulíc mesta MV SR pri 

budovaní REGOB-u (register obyvateľov SR) aby sme mali synchronizovanú 

databázu ulíc.  

 


