
Interpelácie a dopyty poslancov z Mestského zastupiteľstva konaného dňa 17. 2. 2016 

 

Helena Koťová: 

 priechod pre chodcov pod Drieňovou, kde sú autobusové zastávky by bolo treba 

svetelne vyznačiť 

 Dušan Vahlandt – mesto písomne požiadalo SSC, a.s. o svetelno reflexné doznačenie 

existujúceho priechodu pre chodcov, na priechod pre chodcov pri OD LIDL sme už 

o takéto doznačenie požiadali. 

 

 prístup ku materskej škole na Bratskej ulici treba spevniť vjazd (povolené len 

zásobovanie), je tam pošta 

 Ing. Ján Hlinka - Technické služby, m.p. zabezpečili vyspravenie (zasypanie 

štrkodrvou).  Pri hlavnom vstupe do MŠ na Bratskej ulici, sú  schody,  je potrebné 

urobiť železné zábradlie, ktoré na základe konzultácie s riaditeľkou MŠ Technické 

služby vyhotovia. 

 

 vyspraviť parkovisko pri bytovom dome na Ulici L. Svobodu č. 1530/1, 3, 5,7, 9, 11,  

 Ing. Ján Hlinka -vyspravenie zabezpečia Technické služby m.p.v mesiaci marec. 

 

 asfaltová plocha na Kolpašskej ulici (vedľa areálu SOUL), ľudia tam hádžu odpad, 

treba to prekontrolovať, dať tabuľu „zákaz sypať smeti“  

 Ing. Ján Hlinka -kontrola bola vykonaná, Technické služby zabezpečia tabuľku 

s označením „zákaz sypať smeti“.  

 

 na Fándlyho ulici sú suché vianočné stromčeky, treba to odpratať 

 Ing. Ján Hlinka – uvedená úloha bola  zabezpečená. 

 

  spýtala sa na diabetológa v Banskej Štiavnici 

 Mgr. Nadežda Babiaková – diabetológ je súkromný lekár, ktorý pracoval v MF 

centre.  

 

  spýtala sa na situáciu s chodníkom na Kolpašskej ulici 

 Mgr. Nadežda Babiaková - chodník na Kolpašskej ulici – MsÚ získava 3 cenové 

ponuky, na nasledujúcom MsZ bude informovať o tom, aký bude rozpočet na chodník.  

 

Renáta Antalová: 

 z Kutnohorskej ulice sa neodváža separovaný odpad, prečo? 

 Peter Heiler – pokiaľ takáto situácia vznikla, tak sa ospravedlňujeme. Ulica 

Kutnohorská je zakopmonovaná v systéme separovaného zberu odpadov.  

        

 žiadala vyspraviť Vilovú ulicu, Katovu ulicu a Dolnú Reslu 

 Ing. Ján Hlinka -Vilová ulica a Katova ulica boli vyspravené v 8. týždni Dolná Resla 

bude vyspravená v mesiaci marec. 

 

 treba vyzvať vlastníka starej nemocnice, aby objekt zabezpečili proti vstupu, zo zadnej 

strany je zváľaný plot, schádzajú sa tam bezdomovci, mládež, je tam neporiadok,    

 Ing. Zuzana Kladivíková - zamestanec stavebného úradu vykoná miestnu obhliadku 

a vyzve vlastníka na zabezpečenie objektu a vykonanie nevyhnutných opatrení tak, 

aby bol objekt neprístupný verejnosti.  

 



 

 Mgr. Vladimír Kratoš – na základe podnetu MsPo vykonala kontroly uvedeného 

objektu. Pri prvej kontrole sa v danom objekte nachádzali bezdomovci, ktorí po 

upozornení priestor okamžite opustili. Pri opakovaných kontrolách sa tu nenachádzali 

žiadné osoby a objekt bol prázdny. 

 

 spýtala sa na vlastníctvo múru za starou nemocnicou na Dolnú Reslu (poza SVP), múr 

je naklonený, hrozí jeho spadnutie, treba to obhliadnuť, schody treba opraviť, aj 

zábradlie 

 Ing. Zuzana Kladivíková – múr za starou nemocnicou je podľa katastrálnej mapy vo 

vlastnístve ATJ Invest, s.r.o., Haburská 49/A, Bratislava, miestnu obhliadku vykoná 

zamestanec stavebného úradu a vyzve vlastníka na zabezpečenie nevyhnutných 

opatrení pre bezpečnosť na verejných priestranstvách v prípade, že to bude potrebné.  

 

 po dažďoch sú upchaté jarčeky a kanále, požiadala o vyčistenie aktivačnými 

pracovníkmi. 

 Ing. Ján Hlinka – úloha bola zabezpečená. 

 

Dusan Beránek: 

 pri kostolíku na Dolnej ulici bol spomaľovací prah, teraz tam nie je, vodiči nedodržujú 

prikázanú rýchlosť, či je možné jeho osadenie do budúcna? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – spomaľovací prah na Dolnej ulici bol, jedni ho chcú, iní 

nie, autá spomaľujú, potom sa pohýnajú, je tam hluk. V totmto prípade by bolo 

najvrhodnejšie aby sa dohodli tam bývajúci občania.  

 

 spýtal sa, či je plánovaná vysprávka parkoviska pri výškovom paneláku na Dolnej 

ulici (pri Coop Jednote)? 

 Ing. Ján Hlinka - vysprávka bola zabezpečená v 8. a 9. týždni. 

 

 tiež je nutná vysprávka Ulice J. I. Bajzu, kritický je začiatok cesty cca 50 m,  

 Ing. Ján Hlinka - kritický úsek bol vyspravený Technickými službami m.p. 

 

 spýtal sa, či sa plánuje spracovanie PD na úpravu Srnčej ulice? 

 Mgr. Nadežda Babiaková - Srnčia ulica sa zaradí do plánu a bude sa robiť na ňu PD 
 

 aký je plán ukončenia prác na verejnom osvetlení, ktoré ulice sa plánujú na 

Štefultove? 

 Ing. Marián Zimmermann – k verejnému osvetleniu, v prvej vysúťaženej etape bolo 

vysúťažených 721 svietidiel, riešil sa  obchvat s priľahlými uličkami, práce by mali 

byť ukončené do marca 2016. Ďalej je pripravená forma rekonštrukcie VO časti 

Štefultov a Sitnianska, 4 odberné miesta s počtom svietidiel 284, mala by byť 

v najbližšom čase zverejnená ďalšia výzva, Mesto má spracované podklady a chce sa 

uchádzať o finančné prostriedky. Robil by sa celý Štefultov, nie v zmysle koncesnej 

zmluvy ale z výzvy.   

 

 

 

 

 

 



 

RNDr. Pavel Bačík: 

 od septembra bude presťahované Gymnázium A. Kmeťa na Kolpašskú ulicu, požiadal 

o zaradenie a vysprávku chodníka z Drieňovej popri dome pani Koťovej,  

 Ing. Ján Hlinka - je potrebné vybudovať riadny a bezpečný chodník pre 

občanov./projekt a investícia/. Finančné prostriedky ani PD nie je zahrnutá v rozpočte 

mesta pre rok 2016. 

 

 informoval o cene tepla, cena plynu bola schválená Úradom pre reguláciu sieťových 

odvetví, 140 tis. € sa bude vracať z ceny tepla, vývoj je priaznivý.  

 

Ivan Beňo: 

 poďakoval pracovníkom StVS, a. s., ktorí odstraňovali poruchu na dodávke vody na 

Drieňovej počas vianočných sviatkov, zásobovanie cisternami bolo veľmi promptné.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – situácia bola vážna, spoločne so StVS, a. s. situáciu 

monitorovali a zabezpečovali postupné kroky na odstránenie poruchy. Oznamy sa 

priebežne zverejňovali na web stránke mesta.  

 

Ing. Juraj Čabák: 

 k RLP, chváli ak to vyjde, bude to dobré pre občanov 

  k správe, týkajúcej sa úprav verejných priestranstiev na Ulici A. Sládkoviča, skrátenie 

doby realizácie diela je dobrá správa, ak sa to podarí, bude to dobre vnímané medzi 

ľuďmi,  

 

  dostal e-mailovú správu od občana Gálika, týkajúcu sa rekonštrukcie verejného 

osvetlenia v meste, či sa budú natierať aj stĺpy?  

 Mgr. Nadežda Babiaková – stĺpy verejného osvetlenia sa budú natierať, najskôr 

urobíme rozpočet.    

 

 informácie v ŠN v rubrike „z programu primátorky“, dobre by bolo výsledky rokovaní 

spracovať a zverejniť v ŠN, je to téma na zamyslenie pre redakčnú radu, ľudí to 

zaujíma 

 Mgr. Michal Kríž – témy sa priebežne spracovávajú a sú zverejňované na stránkach 

Štiavnických novín. 

 


