
Interpelácie a dopyty poslancov z MsZ konaného dňa 6. júla 2016 

 

 

Ľubomír Barák: 

 dopravná značka zákaz vjazdu na Belianskom jazere, treba dávať aj dodatok 

k dopravnej značke? Vodiči ju nerešpektujú, ani rampu.  

 Mgr. Vladimír Kratoš – dopravná značka bola osadená chatármi, samotné značenie 

značí, že tam nemôže ísť žiadne vozidlo, ani chatári. Zistili to, je to v riešení, majú 

návrh na povolenie vjazdu tým, čo tam majú chaty. Je osadená aj rampa, jazero je 

preferované. Bude osadená dopravná značka s dodatkovou tabuľkou.    

 

 autobusová zastávka Poľovnícka a Kysihýbeľská ulica, okolie je zarastené, treba to 

vyčistiť, 

 Ing. Ján Hlinka – uvedená požiadavka bola splnená, priestor bol vyčistený 

a vykosený.  

 

 vyplácanie sociálnych dávok v klientskom centre MsÚ, stoja tam čakajúci na dávky, 

znefunkční sa celé oddelenie na 2-3 dni, bolo by vhodné riešiť iný priestor na 

vyplácanie dávok, z jeho pohľadu je to nehygienické, ako vhodný vidí priestor 

Bytovej správy,  

 Ing. Juraj Čabák - k pripomienke poslanca Baráka, situácia s výplatou sociálnych 

dávok, je to vec ktorá pomáha, ale aj obťažuje, najskôr sa dávky vyplácali na poschodí 

radnice, potom na prízemí, teraz je to v klientskom centre, obťažuje to, treba zistiť, 

z ktorej lokality je ľudí najviac, je to viazané na pokladňu, súčasné riešenie je lepšie 

ako bolo to predchádzajúce, 

 Ing. Jaromír Piliar – V súčasnosti MsÚ realizuje vyplácanie dávok  76 klientom, 

z nich 49 je z Ulice šobov, 14 z Ulice budovateľská a 13 rôzne v rámci mesta. Úhradu 

dávok realizujeme hromadne 1x za mesiac (18. deň v mesiaci) v čase od 10:00 hod do 

obeda. Podľa požiadavky pri úhrade asistuje i príslušník MsPo. Budeme hľadať iný 

vhodný priestor na vyplácanie pri akceptovaní materiálno bezpečnostných požiadaviek 

na realizovanie úhrad sociálnych dávok. 

 

 pri objekte bývalej Plety sa opravujú veci, konštrukcia premostenia elektrických 

káblov je divná, spýtal sa, či má mesto prostriedky na jej odstránenie? 

 Ing. Zuzana Kladivíková – na uvedenej kovovej konštrukcii sú vedené elektrické 

káblové rozvody, ktoré napájajú viaceré objekty v oblasti Križovatky. Tieto káblové 

rozvody, ako aj samotná konštrukcia a pozemky pod ňou nie sú vo vlastníctve Mesta 

Banská Štiavnica, ale súkromných osôb. Prekládka týchto káblových rozvodov do 

zeme by bola finančne nákladná aj vzhľadom na existujúce podzemné inžinierske siete 

(plynové rozvody) komplikovaná a musel by si ju hradiť vlastník na vlastné náklady.  

 

 poďakoval za vhodne kúpené stoličky do kultúrneho centra, treba vyčleniť prostriedky 

aj na ďalších 150 ks.  

 

 

 

 

 

 

 



JUDr. Dušan Lukačko: 

 požiadavka na MsP, veľkokapacitné kontajnery na Bankách sú stále plné, treba urobiť 

kontroly, 

 Mgr. Vladimír Kratoš – MsP tam bola, urobili sa kontroly a spravia opatrenia.  

 

 k jazeru na Bankách dať aspoň 2-3 smetné koše, pokosiť to, požiadal o vybavenie 

povolení na výruby   

 Ing. Ján Hlinka – smetné koše budú zabezpečené TS, m. p. Banská Štiavnica. 

 Mgr. Katarína Hulinová – uvedená požiadavka bude odkomunikovaná samostatne  

a zároveň sa uskutoční obhliadka v teréne, o aké dreviny ide a na akých pozemkoch 

rastú.  

 Mgr. Nadežda Babiaková – pozemok spravuje, SVP, š. p., povodie Hrona, koše treba 

dokúpiť. 

 

 spýtal sa MsL Banská Štiavnica, či je možnosť vlastníkov pozemku zaradiť do 

poľovného združenia, ktoré patrí Mestu? 

 Mgr. Nadežda Babiaková – konštatovala, že o tomto nerozhoduje, záujemcovia si 

musia podať žiadosť na poľovné združenie.  

 

Mgr. Mikuláš Pál 
 požiadal zodpovedného pracovníka, aby dohliadol na práce – výmena šachtice pri 

optike, boli vypadané kocky, treba to reklamovať, 

 Ing. Zuzana Kladivíková – reklamácia bola zaslaná na realizačnú firmu Deltech 

s.r.o., následne si Deltech s.r.o., objednala opravu u Technických služieb, m. p. Po 

vykonaní prác bude priestor odkontrolovaný.  

 

 spýtal sa, či sa budú natierať stĺpy verejného osvetlenia tie, ktoré sa vymieňali? 

 Ing. Marián Zimmermann – konštatoval, že s náterom stĺpov verejného osvetlenia sa 

už začalo.  

 

Ing. Juraj Čabák 

 k čiernej skrinke, v 25. týždni bola plánovaná oprava schodov z Dolnej ružovej ulice 

na Akademickú ulicu, nie je to v dobrom stave, Banská Štiavnica je preplnená, ako sa 

to zmenežuje, čistenie ulíc treba sústrediť nielen do centra, ale aj do bočných ulíc, 

napr. poza hotel Grand – Matej, 

 Ing. Ján Hlinka  - schody pri Art Café boli opravené čiastočne. Na základe kontroly 

bolo rozhodnuté, že schody budú celé vyspravené, nakoľko sú na nich drobné 

nerovnosti – opravu zabezpečia TS, m. p. Banská Štiavnica. Zároveň boli TS, m. p. 

Banská Štiavnica požiadané a upozornené na častejšie čistenie a kontroly bočných 

ulíc. 

     
 


