
Interpelácie poslancov k  Mestskému zastupiteľstvu, konanému dňa 16. 8. 2017 

 

Renáta Antalová (17. 8. 2017) 

 Družicová ulica - vysprávka po dažďoch, 

 Ing. Ján Hlinka - vysprávku po dažďoch na Družicovej ako i Kukučínovej ulici 

zabezpečia TS, m .p.,  Banská Štiavnica s použitím štrkodrvy v 37. týždni (štvrtok). 

 

 Kukučínova ulica - vysprávka po daždi, 

 Ing. Ján Hlinka – Ulice: Družicová a Kukučínova – vysprávku po dažďoch na týchto 

uliciach zabezpečia TS, m. p.,  Banská Štiavnica s použitím štrkodrvy v 37. týždni 

(štvrtok). 
 

 Počúvadlianske Jazero - kedy sa odprace zhorenisko (škola v prírode)? 

 Ing. Ľubica Turtáková – zhorenisko (stavba), ako aj pozemok pod stavbou je vo 

vlastníctve súkromnej osoby. Vlastníci sa boli na stavebnom úrade informovať 

o ďalších možnostiach obnovy školy v prírode. Stavebný úrad vykoná v mesiaci 

september obhliadku objektu, aby zistil skutkový stav.  

 

 Ul. A. Pechu - vystrihať zeleň, je v ceste, 

 Ing. Ján Hlinka - v tomto kalendárnom roku úprava zelene urobená už bola a v 

jesenných mesiacoch bude urobená opätovne.  

 

 kedy sa vráti kovaný plot na  múrik do cintorína za piarskou bránou?  

 JUDr. Emília Jaďuďová - nie je nám známe, aby bol z múrika odňatý kovový plot. 

Za pôsobenia správcu cintorínov p. Peťka, t. j. 11 rokov tam kovový plot osadený 

nebol.  

 

Mgr. Mikuláš Pál (21. 8. 2017) 

 Doprava Šobov. V poslednom období vzniká v tejto časti mesta množstvo kolíznych 

situácií obyvateľov tejto časti mesta a prechádzajúcich áut. Tragédii by sme mali 

predísť. Žiadam, aby MsÚ oslovil dotknuté orgány a zabezpečil v oblasti hlavnej cesty 

na Šobove zníženie rýchlosti, ako aj meranie jej dodržiavania. Ďalej hľadal možnosti 

spolupráce pri riešení tohto problému s miestnou komunitou. Občania tejto časti mesta 

by mali byť pre lepšie výsledky v riešení problematiky do celého projektu osobne 

zapojení. Vhodným riešením by mohlo byť napríklad oplotenie a školenie o 

bezpečnosti cestnej premávky. 

 Ing. Ivana Ondrejmišková - vyžiadali sme písomné stanovisko od ODI a správcu 

cesty III. triedy BBRSC o doplnenie označenia. Označenie, ktoré tam v súčasnosti je 

(vyznačený priechod pre chodcov a dve dopravné značky) vyžiadalo Mesto Banská 

Štiavnica v roku 2014, aby sa predchádzalo dopravným kolíziám v tejto časti mesta. 

Ďalej sme na Šobove zabezpečili osvetlenie a napojenie na mestský kamerový systém, 

ktorým je možné snímať aj priestor ku štátnej ceste.  Ďalšie aktivity na zabezpečenie 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky riešime v spolupráci s MsP a pracovníkmi 

komunitného centra.  

 Mgr. Vladimír Kratoš – MsPo v rámci preventívnych aktivít vykonáva prednášky 

o bezpečnosti cestnej premávky i pre obyvateľov Šobova, prostredníctvom 

komunitného centra. 

 Bc. Eva Gregáňová - pracovníci Komunitného centra v rámci práce s cieľovou 

skupinou pravidelne informujú a upozorňujú na bezpečnosť pri prechádzaní cez 

uvedenú komunikáciu, pri menších deťoch v prípade potreby pomáhajú so 



sprevádzaním cez cestu a zabezpečujú dohľad. V spolupráci s MsPo v rámci 

preventívno-bezpečnostných akcií sa tiež upozorňujú obyvatelia tejto lokality na 

hroziace nebezpečenstvo pri neopatrnom prechádzaní cez cestu. Prostredníctvom 

komunitného centra sú tiež upozorňovaní aj rodičia detí, ktorí sú za nich zodpovední a 

musia dbať na ich bezpečnosť.  

 

 Poriadok v meste. Táto turistická sezóna je náročnejšia ako predchádzajúce. Okrem 

parkovania v meste, ktoré nám opätovne pripomína, že návštevníci ako aj obyvatelia 

mesta sú schopní zastať s autom či motorkou kdekoľvek, nás trápi verejný poriadok. 

Dve mladé ženy pravdepodobne pod vplyvom návykových látok za bieleho dňa 

nadávali okolo idúcim ľuďom, kopali do smetných košov a robili neporiadok. 

Kontaktoval som MsP, kde prisľúbili riešenie. O malú chvíľu sa ženy vracali od hríba 

a pokračovali v nadávaní a kopaní do košov, až kým posledný neskončil na ceste pri 

soche Andreja Kmeťa. Opätovne som kontaktoval MsP, ale riešili bitku v centre. 

Neskôr ženy našli a ako tak aj po sebe upratali. Komentár, ktorý mali, sem písať 

nebudem. Ak si nemôžeme dovoliť aspoň na sezónu viac mestských policajtov, tak by 

bolo vhodným riešením spolupracovať so štátnou políciou. 

 Mgr. Vladimír Kratoš – MsPo je povinná riešiť všetky zistenia a oznámenia od 

občanov. Keď vyriešili fyzické napadnutie, realizovali oznámenie od p. poslanca. 

Hliadka MsPo zistila totožnosť uvedených žien a zadržala ich. Vec je evidovaná 

v protokole udalosti. Za svoje konanie boli uvedené osoby postihnuté v zmysle 

priestupkového zákona. Komentár mladých žien iba ukazuje, aká je kultúra 

a inteligencia mládeže, ale za toto MsPo nemôže. Spolupráca MsPo a štátnej polície je 

dobrá, avšak MsPo nie je oprávnená dávať štátnej polícii pokyny kedy, kde a ako má 

plniť úlohy. Štátnej polícií zo zákona vyplýva povinnosť riešiť i verejný poriadok 

a parkovanie. Denne však zisťujeme, že občania svoje oznámenia vo veci verejného 

poriadku a parkovania adresujú iba na MsPo, a to je fakt. V minulosti občania tieto 

oznámenia adresovali aj na štátnu políciu, ale teraz z nevysvetliteľných dôvodov 

verejný poriadok a parkovanie je vecou iba MsPo, ktorá v súčasnej dobe má 8 

policajtov vrátane náčelníka. To, že MsPo  sa venuje problematike parkovania, 

svedčia mnohé reakcie občanov, ktorí nám zase vyčítajú, že MsPo nerieši nič iné iba 

parkovanie. Problém s parkovaním nevyrieši iba represia, ale treba ho riešiť 

komplexne a do kontroly sa musia zapojiť všetky vecne príslušné orgány. 

 

 Vrak auta. Na parkovisku pod plavárňou je dlhšiu dobu odstavené auto. Už je to na 

ňom aj vidno, prázdne gumy, odtrhnutý blatník, atď.. Má holandskú ŠPZ. V interiéri 

auta je inzerát, že je na predaj. Toto auto už dlho blokuje parkovacie miesto, ktorých 

máme nedostatok. Ak niekto auto predáva, tak nech ho zanesie do autobazáru a 

nenecháva ho odstavené na verejnom parkovisku. 

 Mgr. Vladimír Kratoš – ďakujeme za podnet, avšak vo veci odparkovaného vozidla 

na parkovisku Staré ihrisko MsPo začala  konať už pred podaním interpelácie. 

Majiteľ vozidla na opakované výzvy nereagoval. V priebehu ďalšieho preverovania 

bola zistená osoba, ktorá sa nachádza  v SR a ktorá je oprávnená nakladať 

s uvedeným vozidlom. Preto ďalšie úkony budú smerovať voči tejto osobe a vozidlo 

bude v mesiaci september odstránené. 

 

 


