
Interpelácie a dopyty poslancov z Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 27. 8. 2014 
 
 
� Peter Ivaška: 

 spýtal sa na komunitné centrum Šobov, v akom je stave, čo sa tam urobilo, tiež  sa 
zaujímal, ako vyzerá vzdelávací projekt? 
� Ing. Ivana Ondrejmišková – k projektu seniorov, zrealizovali sa verejné obstarávania 

na: školiaci materiál, IKT,  nájmy priestorov, kde sa budú aktivity uskutočňovať, 
výkony lektorov – projekt má niekoľko vzdelávacích aktivít, niektoré aktivity budú 
zabezpečované externými a niektoré internými lektormi, niektorí budú pracovať na 
základe dohody iní na základe zmluvy. Verejné obstarávania sú na kontrole Agentúry 
štrukturálnych fondov EÚ ministerstva školstva. Až po schválení jednotlivých 
verejných obstarávaní môžeme pristúpiť k celkovej realizácii projektu.  
� Rómsky klub – 2 000 € vyčlenilo mesto zo svojho rozpočtu, z týchto finančných 

prostriedkov sa zrealizovala rekonštrukcia, konkrétne rekonštrukcia okien a dverí, 
priestor bol vymaľovaný, je pripravený na využívanie. Prišlo vyrozumenie 
o predbežnom schválení projektu s názvom podpora miestneho obyvateľstve v lokalite 
Šobov, priestory sú pripravené. Zatiaľ sa aktivity nerealizovali. Komunitnému centru 
sa bude  venovať pracovníčka MsÚ, odd. organizačného, VS a SV Bc. Gregáňová + 
z podávaného projektu sú aj ľudia na dohodu, ktorí budú vykonávať práce podľa 
schválených aktivít. Dňa 27.09.2014 bol oficiálne otvorený klub na Šobove, ktorý sa 
bude v blízkej budúcnosti transformovať na komunitné centrum.  

 
Ľubomír Barák : 
� spýtal sa na zberný dvor, kedy bude správa predložená? K interpeláciám z minulého 

MsZ, informáciu žiadal už na júnovom MsZ.   
� Ing. Ivana Ondrejmišková – na interpelácie sa odpovedá do 30 dní od ich podania. 

Bolo prijaté uznesenie, k plneniu tohto konkrétneho uznesenia sa uviedlo, že 
spracovanie je komplikované, do konania tohto MsR a MsZ sa správu nepodarilo 
dostatočne spracovať.  

Ľubomír Barák: 
� treba k tomu jednoduchý výklad, kto je za čo zodpovedný. Spýtal sa, či sa stojiská 

nenatierajú celé, len konštrukcia? Znovu to pôjde na účet mesta. Chce vedieť termín, 
kedy bude správa predložená.  
� JUDr. Dušan Lukačko – uviedol, že odpoveď na interpeláciu písal, konštatoval, že 

dostal zadanie, správu spracováva, ale nedá správu von skôr, kým údaje nebudú 
relevantné, aby to obstálo pred zákonom. Musí si byť istí údajmi.  
� Mgr. Nadedžda Babiaková – zástupca primátorky pokračuje v tom, čo bolo, ide 

o veľký rozsah materiálov. Názory môžu byť rôzne, ale keď sa na niekoho ukáže, že je 
vinný, musí to byť podložené. Keď bude doplňujúca správa spracovaná, predloží sa na 
rokovanie MsZ.  

Ľubomír Barák: 
� k výsadbe kruháča na križovatke, odstúpenie od zmlúv, nedodržanie termínu zmluvy, 

keď sa toto stane, na MsZ a Mestský úrad ide vlna kritiky. V zmluve nie je žiadna 
penalizácia. Vzťahy musia byť korektné.  
� Mgr. Nadežda Babiaková – penále sú vyčíslené, mesto odstúpilo od zmluvy, neboli 

dodržané 2 termíny. Sú zmluvné pokuty a penále. Snahou bolo upraviť priestor. Budú 
sa upravovať aj iné plochy.  

 
 



Ľubomír Barák: 
� toto sú následky projektov, ktoré sa nedosledujú. Napr. zelená plocha za stĺpom na 

Námestí sv. Trojice, bol tam poškodený kanál, uhol sa zrezal, aká je zodpovednosť za 
projekty?  
� Mgr. Nadežda Babiaková – čo sa týka prepadnutého kanála, zjedná sa náprava.     

 
Helena Koťová: 
� poprosila, na minulom rokovaní MsZ podala interpeláciu – komunikácia Bratská ulica, 

vraciame sa k tomu, uvádza sa účelová komunikácia, citovala, aká to je, ide o majetok 
mesta, ľudia chcú spevniť cestu a prevalcovať ju. Navrhla urobiť stretnutie 
s obyvateľmi rodinných domov.  

� Ing. Ivana Ondrejmišková – pracovníci MsÚ a TS, m. p. tam boli viackrát, je to 
nespevnená komunikácia, na ktorej je štrk. Cesta sa kontroluje, aby nedochádzalo 
k znečisteniu cesty pred panelákmi na Bratskej ulici. Štrk vymývajú dažde, po 
dažďoch sa jamy zase vyspravia, tak aby bola cesta zjazdná motorovým vozidlom. 
� Mgr. Nadežda Babiaková – ak sa cesta chce spraviť, treba to uplatniť v rozpočte a 

preveriť vlastníctvo pozemkov. Ulica je vo výstavbe, chodia tam ťažké mechanizmy.  
� Ing. Ján Hlinka – cesta je vysypaná štrkom a je zjazdná motorovým vozidlom.  

 
 

Helena Koťová: 
� žiadala dať do interpelácií krátku správu o rokovaní obchvat Banská Belá – Banská 

Štiavnica.  
� Mgr. Nadežda Babiaková – budúci týždeň pôjde k ministrovi, I. etapa, dostalo mesto 

poverenie, že by mohlo byť stavebným úradom, keďže pôjde o odklonenie trasy, treba 
finančné prostriedky na doprojektovanie II. etapy. I. etapa pôjde pôvodnou trasou. 
Pripraví správu.  
 

Helena  Koťová – bola v Banskej Štiavnici 5 rokov praktická škola, Ing. Piliar dal 
informáciu o škole na web stránku, malo sa to otvoriť, tento rok sa škola neotvorí, lebo nie sú 
4 žiaci. Zatiaľ sa škola nezruší, len neotvorí. 3 žiaci nemôžu ďalej pokračovať. Títo môžu 
chodiť do Banskej Bystrice, aspoň raz mesačne. Sú to však žiaci, ktorí majú sťažený pohyb.     
  
Renáta Antalová: 
� poďakovala za opravu Kutnohorskej, Družicovej a Bočnej ulice, WC na Červenej 

studni, za Dolnú ružovú ulicu 
� Štefultov ihrisko, čo sa tam robí? 
� JUDr. Dušan Lukačko – k ihrisku, prebieha tam dobrovoľnícka práca, keď budú 

potvrdené peniaze, podá informáciu.   
 
Ivan Beňo: 
 spýtal sa, či je v Banskej Štiavnici lekár - diabetik? 
� Ing. Ivana Ondrejmišková – bolo vydané rozhodnutie Úradom BBSK pre DiaInt, 

s.r.o., so sídlom Energetikov 1, Banská Štiavnica, odborný zástupca je vedený MUDr. 
Kalivoda. Uvedené rozhodnutie je vydané na dobu neurčitú. Podľa našich informácií 
diabetologická ambulancia zatiaľ nefunguje. Na základe uvedeného sme listom 
požiadali BB SK o informáciu odkedy bude diabetologická ambulancia prístupná pre 
verejnosť.  
 

      


