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Návrh na uznesenie
K bodu: Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ
dňa 27.09.2011
___________________________________________________________________
Mestské zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
Správu o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 27.09.2011

Správa
o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ
dňa 27. septembra 2011
____________________________________________________________________
Ing. Martin Turčan
1.
Prosím o odpoveď kompetentných a o riešenie, keďže sa na mňa obrátili občania bytového
domu na Národnej, kde je zákaz vjazdu do ulice Národná - vedľa parku popod okná bytovky od
divadla po hlavnú cestu I/66 a hlavne pokračovanie tejto ulice za roh na Štefánikovo nábrežie súbežnú ulicu s I/66, cestička do Umeleckej školy. Je to vraj vždy plné a v daždi, keď je cestička
zaliata vodou, kvôli parkujúcim autám, deti zo školy musia chodiť po múriku čo je výrazne
nebezpečné. Či je možné dôsledne kontrolovať zákaz tohto vjazdu do tejto uličky a tým zabrániť
jej zaplneniu autami, ktoré tam nemajú čo robiť.
Je tam tiež umelo vytvorený výjazd na cestu I/66, býval tam veľký betónový kvetináč, ako bariéra a
pomáhalo to. Teraz tam nie je a bolo by dobré, zas ho tam, ako bariéru prejazdu dať.
Odpoveď: Ing. Ľubomír Ryša, PhD., námestník pre rozvoj a výstavbu
Kontrolovanie dodržiavania existujúceho dopravného značenia, ako aj všeobecných
ustanovení zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke je v kompetencii štátnej a mestskej polície.
Mestská polícia v Banskej Bystrici na základe prerokovania vznesenej interpelácie zvýši frekvenciu
kontroly v predmetnej lokalite.
Mesto ako cestný správny orgán pre miestne komunikácie zároveň súhlasí s vytvorením
fyzickej prekážky znemožňujúcej nebezpečný výjazd vozidiel do zastávkového pruhu cesty I/66
formou doplnenia dopravných zariadení (stĺpiky resp. zvodidlá). Doplnenie zariadení zabezpečí
oddelenie údržby miestnych komunikácií na základe predchádzajúceho odsúhlasenia Okresným
dopravným inšpektorátom v Banskej Bystrici a určenia použitia DZ cestným správnym orgánom.
2.
Žiadam kompetentných, aby prehodnotili a vyjadrili sa k možnosti účasti nášho mesta na
projekte: www.nasemesto.sk, myslím že by to bola akcia, ktorá by pomohla nášmu mestu a aj by
sme sa opäť touto formou odprezentovali na Slovensku.
Odpoveď: Ing. Mária Filipová, námestník pre služby
Prihlasovanie na podujatie Naše mesto začalo 16. mája 2011 o 10,00 hod. Aktuálny ročník
ponúkol pre dobrovoľníkov 140 rôznych aktivít v 4 kategóriách :
ochrana a podpora zdravia
pomoc životnému prostrediu
sociálna pomoc
rozvoj a vzdelávanie
Pomáhať sa mohlo v 4 rôznych termínoch ( 17. 6. 2011 - rôzne časové úseky a 18. 6. 2011 od
9,00 do 13,00 hod. ).
Vytvorené tímy – zástupcovia miest sa prostredníctvom svojich kapitánov mohli prihlasovať a
zaregistrovať svoj tím v termíne do 6. júna 2011.
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Mesto Banská Bystrica v danom termíne do 6. júna 2011 nezareagovalo na predmetnú
výzvu, nebol menovaný tím a z toho dôvodu nebola registrácia mesta Banská Bystrica v projekte
Naše mesto. V prípade vyhlásenia výzvy v roku 2012 mesto Banská Bystrica bude aktívne
reagovať na predmetnú výzvu v požadovaných termínoch a tým bude možnosť odprezentovať
aktivity mesta v rámci Slovenska.
3.
Poprosil by som o odpoveď p. Hlavatého ako funguje WiFi voľné pripojenie, ktoré sa za
posledne roky v meste podarilo vytvoriť. Či sú všetky neustále plne funkčné a vyťažené, pripadne
by som bol rád, keby sa vybrali ďalšie možné lokality, kde by sme mohli hotspoty vytvoriť
a pokračovať tak v službách občanom nášho mesta. Navrhujem lokalitu Hušták, kde sú študenti
cestujúci MHD počas celého dňa.
Odpoveď: Ing. Branislav Slaný, ekonomický námestník
Mesto Banská Bystrica zabezpečuje verejné WIFI prístupové miesta v nasledovných
lokalitách : Námestie SNP , Námestie Štefana Moysesa (pred Barbakanom) a Námestie slobody.
Vlastnosti všetkých rozhraní zodpovedajú konkrétnym špecifikáciám noriem IEEE. Pripojenie je
zabezpečené cez štandardnú službu Turbo 4 Solo od Slovak Telekomu podľa platného cenníka.
Signál je obmedzený výkonom antény na strane prijímateľov pripojenia, tento faktor nevieme
ovplyvniť a vzhľadom na veľké vzdialenosti môže byť problémom. Spätnú väzbu máme priamo od
občanov, ktorý hlásia výpadky aj posielajú pripomienky k službe. V blízkej budúcnosti by sa tieto
služby mali výrazne zlepšiť ako po stránke technickej , tak aj z hľadiska nákladov pre mesto a
pokrytia územia, nakoľko pripravujeme zmluvu s profesionálnym poskytovateľom WIFI pripojení.
Najbližšie navrhované lokality na pokrytie sú plocha pred Pamätníkom SNP, park pod Pamätníkom
SNP a Železničná stanica.
4.
Poprosil by som o vyjadrenie k umiestneniu Banskej Bystrice na posledných priečkach vo
zverejňovaní zmlúv a faktúr, čo je výrazný krok k transparentnosti v našom meste. Zaujímalo by ma
aké sú ďalšie kroky mesta k tomu, aby sa tato situácia výrazne vylepšila. Rebríček je na:
http://www.transparency.sk/zmluvy-samospravy-2kolo/#rebricek
Odpoveď: Ing. Branislav Slaný, ekonomický námestník
Na úvod malá poznámka. Nerozumiem tomu, že Banská Bystrica sa nachádza na
predposlednom mieste rebríčka s úplne rovnakým vzhľadom a rozsahom zverejňovania zmlúv, ako
majú samosprávy zo stredu rebríčka, ktoré získali priemerný počet bodov. Pre porovnanie: stred 51.
miesto - Detva, pozri http://www.detva.sk/?id_menu=59448, predposledné miesto - B.Bystrica,
pozri http://uradnatabula.banskabystrica.sk/index.php?id_menu=58558. V tomto kontexte aj
hodnotím úroveň zverejňovania zmlúv na našom mestskom webe ako štandardnú, kde z hľadiska
náplne nič nechýba, len komfort vyhľadávania je oproti iným samosprávam nižší.
K odpovedi na otázku. Samozrejme, že je našou snahou, tento komfort vyhľadávania
zvyšovať, čo je však viazané na ďalšie investície do informačného systému mesta. Jednou
možnosťou bolo čiastkové riešenie, ktoré by síce v krátkom čase „zlepšilo“ naše postavenie
v rebríčku, ale by bolo ekonomicky neefektívne. Rozhodli sme sa pre druhú možnosť: vyšší
komfort zverejňovania zmlúv realizovať koncepčne, v rámci komplexného projektu elektronizácie
mesta. V časovom vyjadrení to znamená, že vyšší komfort vyhľadávania bude k dispozícii
obyvateľom mesta nie v októbri 2011, ako sme predpokladali pôvodne, ale v mesiaci november
2011.
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5.
Ďalšou interpeláciou žiadam prednostu MsÚ, aby vyhodnotil plnenie všetkých interpelácii
poslancov k dátumu 19.9.2011 v tomto funkčnom období spôsobom, splnená – nesplnená... totiž
mám pocit, že v odpovediach kompetentných úradníkov je veľa sľubov, resp presných termínových
údajov, ktoré ale podľa môjho názoru nie sú následne splnené, resp nie načas. Je dôležité si
uvedomiť, že odpovede na interpelácie poslancov my, poslanci, využívame, aby sme vedeli našim
obyvateľom odpovedať na ich otázky a keď odpoveď nie je korektná, resp. nie je splnené to, čo je
v nej napísane vina spadá na poslancov - čo nie je korektné. Preto žiadam o celkove vyhodnotenie
všetkých interpelácii, všetkých poslancov za toto funkčné obdobie. Pokiaľ interpelácia nie je
splnená v plnom rozsahu nech sa uvedie ako nesplnená v tomto zozname. Všetci poslanci si
následne splnenie, alebo nesplnenie svojich interpelácií môžu odkontrolovať.
Odpoveď: Ing. Peter Jakubec, vedúci oddelenia organizačno-právneho
Za 1. polrok 2011 bolo poslancami MsÚ podaných celkom 157 interpelácií s rôznym obsahom a
spolu so znením otázok majú 76 strán. Odpovede zamestnancov organizačných útvarov dostali
poslanci v zákonom stanovenej lehote a je len na nich, aby zhodnotili, či tieto odpovede považujú
za dostatočné alebo nie. Oddelenie organizačno-právne MsÚ pracuje s interpeláciami tak, aby
zabezpečilo odpovede na všetky interpelácie, nemôže ale posúdiť, či odpovede zodpovedajú
predstavám poslancov alebo nie. Ani administratívne úkony, ktoré by smerovali k tomu, aby všetci
spracovatelia odpovedí opätovne vyhodnotili splnenie, resp. nesplnenie svojej interpelácie by
nezaručili objektívny súlad takéhoto hodnotenia s názorom príslušného poslanca. Odporúčame, aby
konkrétny poslanec v prípade nespokojnosti s odpoveďou využil ďalšie dostupné nástroje na
riešenie svojej požiadavky - napr. opakovanú interpeláciu alebo návrh uznesenia.
6.
Interpelujem zodpovedných k zváženiu rovnakého postupu ako zvolila Petržalka v BA.
Nalepenie výzvy na zlegalizovanie, prípadne odstránenie na bilbordové a ostatne reklamné plochy,
ktoré nie sú schválené mestom a sú osadené načierno a po istom čase ak sa tieto bilbordy
nezlegalizujú o ich odstránenie na náklady prevádzkovateľa tejto plochy. Okrem vyčistenia mesta
od obrovského počtu týchto nelegálnych plôch vzniká prípadnou legalizáciou aj príjem pre mesto.
Odpoveď: Ing. Ľubomír Ryša, PhD., námestník pre rozvoj a výstavbu
Vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej iba stavebný zákon ), po
ukončení a vyhodnotení pasportizácie informačných, reklamných a propagačných zariadení na
území mesta Banská Bystrica bude postupovať v prípade nelegálne umiestnených citovaných
zariadení v súlade s platnou legislatívou t.j. v súlade so znením stavebného zákona, zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a novely zákona
č. 300/2005Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
7.
Interpelujem zodpovedných, aby zvážili prípravu akcie „1 hodinu na vozíku“ kde by sme si
otestovali bezbariérovosť nášho mesta na vlastnej koži a mohli si priamo overiť, ako sa naši občania
s postihom dolných končatín cítia v našom meste... takéto akcie prebehli v rôznych mestách
Slovenska a upozornili kompetentných na stav mesta v tejto otázke.
Odpoveď: Ing. Mária Filipová, námestník pre služby
Mesto Banská Bystrica v roku 2008 finančne podporilo neziskovú organizáciu Via Orbis,.
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n.o. , ktorá za aktívnej účasti občanov s obmedzenou mobilitou ( pohybujúcich sa za pomoci
invalidných vozíkov ) spracovala mapovanie stavu bariér vo verejne prístupných budovách, čo
bolo ÚHA elektronicky spracované na GIS Portály mesta Banská Bystrica ( odkaz
www.banskabystrica.sk, príloha č. 1). Zároveň v spolupráci s uvedenou neziskovou organizáciou
mesto Banská Bystrica v roku 2010 vydalo propagačný materiál Sprievodca ťažko zdravotne
postihnutých občanov - prehliadku historických pamiatok mesta, za účelom podpory vytvárania
vhodných podmienok k pamiatkám v historickej časti mesta.
Mesto Banská Bystrica v rámci podpory občanov so zdravotným postihnutím, s obmedzenou
mobilitou, v oblasti dopravy a s tým súvisiacou infraštruktúrou zakúpilo v roku 2009 15 nízko
podlažných autobusov ( s plošinou pre nástup vozíčkarov a rodičov s detským kočíkom ) s CNG
pohonom, v roku 2009 a 19 nízkopodlažných trolejbusov v roku 2011 využívaných v MHD
( projekty realizované dopravcami MHD za spoluúčasti mesta Banská Bystrica a financované z
fondov EÚ ).
Predovšetkým za obdobie posledných 5 rokov je realizovaná bezbariérová úprava
chodníkov a verejných priestranstiev vo vlastníctve mesta, v rámci ich obnov a rekonštrukcií
( v centre mesta aj s použitím vodiacej dlažby pre nevidiacich a slabozrakých, zrealizovaná v roku
2011). Zároveň Mesto Banská Bystrica v rámci poskytovania sociálnych služieb poskytuje
prepravnú službu osobám so zdravotným postihnutím vo vozidlách technicky upravených na
prepravu im obilných občanov ( preprava tzv. sociálnych taxíkov, ktoré ročne prepravia cca 1 045
osôb ).
Na základe vyššie uvedeného vyplýva, že Mesto Banská Bystrica podporuje aktivity na
podporu občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. V spolupráci s občianskymi združeniami,
neziskovými organizáciami, prípadne ostatnými subjektami, ktoré pôsobia v oblasti verejno –
prospešných služieb pre občanov so zdravotným postihnutím na území mesta, môže mesto
Banská Bystrica podporiť aktivitu „ 1 hodina na vozíku “ v rámci finančnej podpory v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením Mesta Banská Bystrica č. 08/2011
o poskytnutí dotácii z
rozpočtu mesta Banská Bystrica.
8. Poprosil by som formou interpelácie o odpoveď na mail p. Vincenca,
Vážený pán primátor a poslanci mestského zastupiteľstva.
Píšem Vám ako riadne zvolený zástupca vlastníkov bytového domu Bernolákova 5-19, Banská
Bystrica. Správu o tom, že sa idú čiastočne rekonštruovať chodníky v Banskej Bystrici sme ako
obyvatelia Radvane prijali so zmiešanými pocitmi. Keďže nefungujú ani základné veci ako je
pravidelná údržba zelene – kosenie trávy a napr. pred takmer dvomi rokmi Mestským úradom
odsúhlasené orezanie stromov v okolí našej bytovky (o čom som informoval primátora mailom zo
dňa 4.4.2011, na ktorý som doteraz nedostal odpoveď), tak sa nám zdal zámer Mesta rekonštruovať
chodníky v pomerne vysokom investičnom náklade zbytočným luxusom. Realizačná spoločnosť
odfrézovala starý hrboľatý asfalt a momentálne sa chystá na nijak inak neupravený ani nespevnený
podklad naniesť novú tenkú vrstvu asfaltu. V našej bytovke bývajú aj stavbári ale človek nemusí byť
ani odborníkom v stavebníctve, aby pochopil, že výsledný efekt bude len „dočasná záplata“ a nie
trvalejšie riešenie. Predpokladali sme aspoň, že podobne ako pri bytovom dome Bernolákova 21 –
43, Banská Bystrica sa upraví a vyrovná podklad + osadia sa aspoň z jednej strany nové obrubníky
pri zatrávnenej ploche, ale oznámenie realizačnej spoločnosti zverejnené na vchodoch do bytového
domu nás vyviedlo z omylu. Keď už sa niečo robí, tak by sa to malo realizovať v určitom štandarde
rovnako pre všetkých – predsa platíme rovnaké dane a poplatky ako vlastníci v susednom bytovom
dome.
Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ dňa 27.09.2011

4/18

Netuším o podmienkach výberového konania na zhotoviteľa prác. Pôvodne vybratý zhotoviteľ bol
údajne 2x tak drahý ako súčasný. Ale ak to bolo len za cenu kompromisu v podobe nanesenia 1,5
cm vrstvy asfaltu, tak za také riešenie pekne ďakujeme a neprosíme – to radšej mohol zostať
pôvodný chodník. Máme to za zbytočne vyhodené peniaze, ktoré sa mohli použiť inde. Odhadujem,
že za 2 roky bude takto vynovený chodník vyzerať horšie ako pôvodný.
Odpoveď: Ing. Ľubomír Ryša, PhD., námestník pre rozvoj a výstavbu
K problému nefungujúcej údržby zelene. Kosenie na Bernolákovej ulici prebieha v zmysle
harmonogramu údržby trávnatých plôch. V roku 2009 a aj 2010 bol sklz v začatí prác a počte
kosieb zapríčinený vplyvom nepriaznivého počasia, tento nepriaznivý stav sa však dotkol verejnej
zelene na celom území mesta. Údržba drevín prebieha podľa plánu orezávania drevín (konárov)
podľa vyhodnotenia správcu zelene ZARES, radikálnejšie zásahy formou výrubu drevín sú
vykonávané na základe rozhodnutia Mesta Banská Bystrica (oddelenie životného prostredia).
V roku 2009 - 2010 bola poza uvedené bytové domy urobená líniová výsadba nových stromov.
Orezanie stromov bolo vykonané v dňoch 25-28.júla 2011 za prítomnosti pána Vincenca, ktorý po
ukončení prác nemal voči ich prevedeniu žiadne výhrady. Stromy boli odborne orezané pod
dohľadom odborne spôsobilej osoby.
Oddelenie údržby miestnych komunikácií ako správca miestnych komunikácií (ďalej MK) a
gestor časti obnovy MK informuje, že sa nejednalo o rekonštrukciu chodníkov, ale len o obnovu
povrchov komunikácií pre peších v rámci projektu „Výstavba a obnova miestnych komunikácií vo
vlastníctve mesta Banská Bystrica“. Časť chodníka na Bernolákovej ulici č. 5 – 43 v smere od
Tesca bolo nevyhnutné vybrať na hĺbku cca 50cm z dôvodu zlomených a trvalo poškodených
podkladových panelov, ktoré sa poprepadávali pravdepodobne vplyvom porúch na vodovodnom
potrubí na troch miestach (poruchy boli odstránené vodárenskou spoločnosťou pred realizáciou
povrchovej úpravy chodníka). Ostatná obnova pešej komunikácie bola realizovaná odstránením
poškodeného liateho asfaltu o hrúbke 3 až 5 cm a dočistením povrchu. Následne sa pešia
komunikácia pozametala a zrealizoval sa postrek. Novo položené asfaltové živice mali vzhľadom k
potrebe správneho vyspádovania chodníka (odvedenia dažďových vôd) hrúbku v priemere 4 až 8
cm. Zhotoviteľ diela – spoločnosť EUROVIA SK, a.s. v zmysle zmluvy o dielo nesie 10 rokov
záruku za kvalitu realizovaných prác.
Poznamenávame, že obnova povrchu predmetného chodníka bola do projektu zaradená na
základe opodstatnenej požiadavky poslancov za dotknutý volebný obvod.
9. Interpelujem prednostu MsÚ, aby uviedol konečný termín, kedy bude vypracovaný materiál
k ďalšiemu riešeniu Domu kultúry? Od zastupiteľstva, kedy bol p. Valachom odprezentovaný
zámer odpredaja DK mestu Banská Bystrica prešlo pár mesiacov a poslanci zatiaľ nedostali
dohodnutú SWOT analýzu problematiky odpredaja DK mestu a následného využitia tohto objektu
na kultúru či už mestom, alebo samotným PKO.
Odpoveď: Ing. Branislav Slaný, ekonomický námestník
Samotnej ekonomickej analýze musí najskôr predchádzať stanovenie vízie a stratégie mesta
v oblasti kultúry. Ak táto stratégia, vypracovaná v súčinnosti Odboru propagácie – Oddelenie
kultúry s novým vedením PKO, bude počítať s relevantným využitím Domu Kultúry na svoje
aktivity a budeme poznať rozsah tohto využitia, až potom má význam hodnotiť ekonomickú stránku
a hľadať pre mesto ekonomicky najefektívnejšie riešenia.
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10.
Interpelujem UHA - Aký je momentálny stav v procese zabezpečenia nového ÚPN mesta?
Prosím poskytnúť informácie, kde vznikli problémy, prečo sa to tak naťahuje a prečo sa musí ÚPN
prepracovávať?
Odpoveď:

Ing.arch. Ľubomír Keleman, riaditeľ ÚHA

Informatívna správa o spracovaní a prerokovaní Návrhu Územného plánu mesta Banská
Bystrica a Koncepcie mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky je súčasťou materiálov
predkladaných na rokovanie každého Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, v ktorej je
uvedený aktuálny stav procesu zabezpečenia nového ÚPN mesta.
Celý proces obstarávania nového územného plánu stanovuje stavebný zákon, pričom proces
obsahuje cca 15 krokov. Niektorá časť jednotlivých krokov má zákonom stanovený časový limit
a niektoré kroky nemajú stanovený časový limit, ale povinnosť ich vykonania. Napr. veľmi dôležitý
krok – opätovné prerokovanie pripomienok nemá časový limit ale povinnosť vykonania ho, teda
v takomto prípade nie je možné vopred definovať termín ukončenia. Dĺžka v tomto prípade je
niekoľko mesačná. Aj v procese verejného prerokovania Konceptu (variantné riešenia) sme
postupovali nad rámec zákonných lehôt a tento sme verejne pripomienkovali tri mesiace a nie jeden
mesiac.
Návrh územného plánu mesta Banská Bystrica a Koncepcie mesta Banská Bystrica v oblasti
tepelnej energetiky (ďalej „Návrh“) bol verejne prerokovaný v lehote od 2.júna 2010 do 2.júla
2010. Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 870/2010-MsZ bola lehota na podanie pripomienok
predĺžená o 30 dní t.j. do 2.augusta 2010. V stanovenom termíne bolo Mestu Banská Bystrica
doručené 261 podaní od dotknutých obcí, dotknutých orgánov podľa osobitných predpisov,
dotknutých organizácií, právnických a fyzických osôb. Uvedené pripomienky boli vyhodnotené.
Pripomienky, ktoré môžu byť akceptované sú zapracované do dopracovania Návrhu UPN –M.
Vzhľadom na stanovisko Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici k Návrhu ÚPN
podľa §4 písm. a) zákona č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný
poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znp v súčinnosti s § 22 stavebného zákona požadoval „Návrh ÚPN
mesta Banská Bystrica“ prepracovať a následne ho opätovne prerokovať a zverejniť podľa
ustanovenia § 22 stavebného zákona z dôvodu nesúladu návrhu so zadávacím dokumentom
a nedodržaním pokynov obstarávateľa pre spracovanie návrhu územného plánu mesta Banská
Bystrica. Teda bolo potrebné akceptovať formálne požiadavky Vyhlášky MŽP č.55/2001 o UPP
a UPD. UPN – M Banská Bystrica sa dopracúva v zmysle uvedených požiadaviek.
Mesto Banská Bystrica vypracovalo pokyny na dopracovanie Územného plánu mesta Banská
Bystrica, na základe ktorých spracovateľ zabezpečuje dopracovanie Návrhu podľa pokynov na
dopracovanie.
Na poslednom pracovnom rokovaní spracovateľa a zástupcov Krajského stavebného úradu
v Banskej Bystrici, Mestského úradu v Banskej Bystrici a ÚHA dňa 23.09.2011, na ktorom
spracovateľ prezentoval dopracovaný návrh ÚPN mesta Banská Bystrica spracovaný podľa
Vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii, bol dohodnutý termín dodania návrhu v elektronickej forme v termíne do 31. októbra
2011 a v konečnej tlačenej forme na zverejnenie bude dodaný 02.12.2011. Po obsahovej kontrole
zo strany mesta Banská Bystrica a ÚHA Návrh UPN – M Banská Bystrica bude zverejnený na
verejné prerokovanie.
11. Interpelujem náčelníka MsP, aký je zaver výjazdu hliadky do oblasti kde žijú rómovia v Senici
– informoval som ho o zrejme čiernych stavbách, ktoré tam prebiehajú zo strany rómskych
spoluobčanov.
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Odpoveď: PhDr. Ľubomír Piterka, náčelník MsP
Dňa 25.08.2011 bola na Cementárenskej ceste vykonaná kontrola príslušníkmi MsP zameraná
na legalizáciu prístavieb pri obytných domoch. Mestská polícia zistila, že v piatich prípadoch sú
zhotovené prístavby bez stavebného povolenia, resp. bez splnenia si oznamovacej povinnosti. Boli
identifikované a stotožnené fyzické osoby, ktoré prístavby financovali a aj zhotovili. O porušení
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien
a predpisov vyrozumela MsP Stavebný úrad Mesta Banská Bystrica oznámením zo dňa 02.09.2011,
č. p. MSP/40-40/2011 a požiadala o prijatie a vykonanie opatrení v zmysle Stavebného zákona.

Ing. Lucia Skokanová
12. Vzhľadom na to, že v poslednom období sa stretávam s rozčarovaním občanov zo zmien v ich
okolí (napr. Moskovská ulica, Sadová ulica), dovoľujem si interpelovať vytvorenie časti
PROJEKTY v rámci toho podseksie - JEDNOTLIVÉ MESTSKÉ ČASTI a tam zverejňovať
zoznam stavieb, ktoré v tej – ktorej mestskej časti plánujú rôzni investori stavať. Má sa jednať
o stavby, v ktorých zatiaľ stavebný úrad nevydal územné ani stavebné rozhodnutie. Cieľom ich
zverejňovania je vyvolať širšiu diskusiu občanov mesta o plánovaných projektoch.
Rovnako by táto informácia mala byť zverejnená na úradných tabuliach mesta v príslušnej mestskej
časti. Podobne to funguje pre mestskú časť Ružinov, www.ruzinov.sk – Plánovaná výstavba.
Odpoveď: Ing. Ľubomír Ryša, PhD., námestník pre rozvoj a výstavbu
Vytvorenie takejto podsekcie stránky mesta Banská Bystrica zabezpečíme v spolupráci s ÚHA
mesta.
Zverejňovanie takejto dokumentácie na úradných tabuliach vzhľadom na ich obmedzený
rozsah sa v tejto chvíli javí ako problematické.
13. Interpelujem Oddelenie informatiky, aby zvážilo zefektívnenie komunikácie prostredníctvom
diskusného fóra mesta. T.č. je to skôr návštevná kniha, nie diskusné fórum - orientácia je
neprehľadná. Myslím, že by bolo ideálne zriadiť diskusné fórum rozdelené podľa mestských častí a
v rámci nich potom napríklad podľa základných tém - životné prostredie, ... V rámci tém by potom
bolo jednoduché nájsť si napr,. informáciu o tom, že 3 dni predo mnou sa už niekto pýtal na daný
problém. Zároveň by "moderátormi" jednotlivých sekcií mohli byť zamestnanci mesta podľa
príslušnosti tak ako je tomu doteraz s tým, že registrovaní návštevníci v diskusnom fóre by mali
možnosť za jednotlivé odpovede hlasovať a tým vyjadriť podporu názoru, upozorniť na priority v
meste a podobne. Každé štandardné diskusné fórum to v takejto podobe dnes bez problémov
umožňuje (phpbb, joomla kunena forum,...).
Odpoveď: Ing. Branislav Slaný, ekonomický námestník
Diskusné fórum na internetovej stránke mesta vytvára priestor na otázky, týkajúce sa práce
mestského úradu. Mestský úrad a jeho organizačné útvary majú celomestskú pôsobnosť a nie sú
rozdelené podľa volebných obvodov. Z uvedeného hľadiska je rozdelenie diskusného fóra podľa
volebných obvodov neefektívne. Častokrát ani občan sám nevie do ktorého zo 7 volebných
obvodov v meste patrí. Pri písaní otázky alebo podnetu do diskusného fóra si občan vyberie
konkrétnu tému, odpoveď na neanonymnú otázku poskytnú do 7 dní zamestnanci mestského úradu.
Obyvatelia Banskej Bystrice môžu svoje podnety k čistote a verejnému poriadku oznamovať od
1.7.2011 aj na tzv. „LINKU ČISTOTY“. Občanom je k dispozícii e-mailová adresa v tvare
„linkacistoty@banskabystrica.sk“, kam môžu zasielať svoje podnety elektronicky. Pre tých, ktorí
uprednostňujú telefonický kontakt, je k dispozícii linka 048/ 4330 323, vybavená záznamníkom,
ktorý bude prijímať podnety občanov 24 hodín denne.
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14.
Dovoľujem si interpelovať organizačný odbor, aby na úradných tabuliach v mestských
častiach bol uverejnený Článok II paragraf 3 a článok III paragraf 10 VZN o verejnom poriadku.
Cieľom je umožniť občanom, ktorí sa zaujímajú o svoje okolie, odvolať sa na existujúci predpis
v príp., že upozornia „porušovateľov“ tohto VZN.
Odpoveď: Ing. Peter Jakubec, vedúci oddelenia organizačno-právneho
"V zmysle požiadavky, uvedenej v interpelácií zabezpečilo oddelenie organizačno-právne MsÚ
dňa 5.10.2011 zverejnenie článku II. paragrafu 3 a článku III. paragrafu 10 Všeobecne záväzného
nariadenia o verejnom poriadku na informačných tabuliach mesta Banská Bystrica v Šalkovej, v
Sásovej, v Podlaviciach, na Fončorde, v Radvani, v Kremničke a v Rakytovciach. Tieto informácie
budú postupne zverejnené aj na ďalších informačných tabuliach v ostatných častiach mesta. "
15.
Na internete v dokumente „Schválené dotácie na projekty v oblasti sociálnej, viktimačnej
a situačnej prevencie pre r. 2011 Radou vlády SR pre prevenciu kriminality“ som sa dočítala, že
Mesto BB získalo dotáciu 20 000 € na projekt Bezpečná Fončorda. Rada by som vedela, v akom
stave je v súčasnosti realizácia projektu, resp. súčasný stav čerpania tejto dotácie.
Odpoveď: PhDr. Ľubomír Piterka, náčelník MsP
V tejto veci očakávame v najbližšej dobe začatie výberového konania na dodávateľa
technickej časti projektu Bezpečná Fončorda – obstaranie kamerového systému, ktorý bude
vyvedený a obsluhovaný príslušníkmi MsP na útvare MsP. Následne budú kamery nainštalované na
najviac exponované miesta z hľadiska narušovania verejného poriadku. Kamery budú umiestnené aj
v okolí obchodného komplexu Astra a tiež v okolí sociálneho bývania na Internátnej ulici 12.

MUDr. Peter Hudec
16. Zabezpečiť osvetlenie na chodníku medzi koncom Novej ulice a Spojovou ulicou – za DÚ pre
zlepšenie bezpečnosti tejto komunikácie, ktorá je veľmi frekventovaná.
Odpoveď: Ing. Ľubomír Ryša, PhD., námestník pre rozvoj a výstavbu
Chýbajúce verejné osvetlenie na chodníku, ktorý spája Novú a Spojovú ulicu (za budovou
Daňového úradu) oddelenie údržby miestnych komunikácií zaradilo do plánu údržby a doplnenia
verejného osvetlenia na rok 2012. Predpokladaný termín realizácie doplnenia VO je do konca júna
2012.
17.
Riešiť dlhodobé sťažnosti občanov na neustále rušenie poriadku a nočného pokoja za
obchodným komplexom Astra, ktorý spôsobujú bezdomovci a alkoholici. Zvýšiť kontrolu mestskou
políciou.
Odpoveď: PhDr. Ľubomír Piterka, náčelník MsP
Príslušníci MsP dlhodobo kontrolujú priestor v okolí obchodného komplexu Astra
situovaného na Internátnej ulici. V rámci kontrol prichádzajú pravidelne do styku so sociálnou
skupinou bezdomovcov, ktorí sa počas kontrol nachádzajú v blízkom okolí objektu, pričom pri
zistení porušení všeobecne záväzných nariadení sú následne v zmysle platnej legislatívy riešení.
Potrebné je avšak uviesť to, že v zmysle Ústavy SR čl. 23 sa sloboda pohybu a pobytu zaručuje. Za
účelom nepretržitej kontroly okolia v tejto lokalite navrhujeme v rámci projektu Bezpečná Fončorda
nainštalovať niekoľko kamier.
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18. Nečakať na vybudovanie cyklotrasy popri Tajovskom potoku medzi ZARES a hotelom Dixon,
ale čo najskôr zabezpečiť osvetlenie tejto časti. Je to veľmi používaný chodník pre návštevníkov
krytej plavárne, športovej haly a ESC Europa.
Odpoveď: Ing. Ľubomír Ryša, PhD., námestník pre rozvoj a výstavbu
Vybudovanie verejného osvetlenia na časti plánovanej cyklotrasy v úseku od krytej plavárne
po areál ZARESu mimo realizácie predmetnej cyklotrasy nebude možné naplánovať na najbližšie
obdobie. V súčasnosti podľa informácií od garanta projektu nemotorovej dopravy v meste Banská
Bystrica dochádza k úprave projektovej dokumentácie (PD) predmetnej cyklotrasy, t. j. k jej
pretrasovaniu. Pripravovaná PD obsahuje aj časť – verejné osvetlenie. Ide o úsek cca 500 metrov s
potrebou cca 15 stožiarov a kábelové rozvody pre verejné osvetlenie s odhadovaným hrubým
nákladom 35 000 €. Pôvodná trasa cyklotrasy vedie a pravdepodobne aj jej pretrasovanie bude viesť
aj po pozemkoch, z ktorých nie všetky sú vo vlastníctve mesta Banská Bystrica, preto nie je možné
vybudovanie verejného osvetlenia inak, ako investičnú akciu s kompletnou inžinierskou činnosťou.
Vzhľadom k tomu, že vybudovanie VO je súčasťou zadania a PD uvádzanej cyklotrasy (vrátane
majetkového vysporiadania pozemkov), oddelenie údržby miestnych komunikácií odporúča
vybudovanie VO spolu s realizáciou cyklotrasy v rámci pripravovanej investičnej akcie.

Mgr. Vladimír Pirošík
19. V nadväznosti na diskusiu s vedením ZŠ Pieninská týmto interpelujem konateľa BPM, s.r.o. vo
veci tzv. starej (malej) školy na Pieninskej ul. Objekt starej školy bol kúpnou zmluvou z 20. augusta
2008 prevedený zo strany BPM do súkromných rúk, s tým, že nový nadobúdateľ školu
zrekonštruuje a vytvorí tam zariadenie sociálnych služieb. Do dnešného dňa sa však s prestavbou
nezačalo, objekt naďalej chátra, je nebezpečný a schádzajú sa v ňom aj rôzne živly. Vzhľadom na
na to, že objekt je situovaný v obytnej zóne, pričom v jeho bezprostrednej blízkosti sa zároveň
nachádza frekventovaný školský areál ZŠ Pieninská, žiadam o promptné riešenie tejto situácie.
Odpoveď: Ing. Tomáš Novanský, Bytový podnik mesta s.r.o
Spoločnosť BPM s.r.o. odkúpila od mesta Banská Bystrica starú, nevyužívanú časť ZŠ
Pieninská v júli 2007 za sumu 10 mil. Sk.
Po zistení, že objekt stojí na nestabilnom podloží čo by predražilo rekonštrukciu, došlo
v auguste k odpredaju tejto nehnuteľnosti záujemcovi, ktorý mal záujem tento objekt prebudovať na
zariadenie sociálnych služieb.
V čase predaja (august 2008) bola zostatková hodnota nehnuteľnosti 9 868 984.- Sk
a zrealizovaná predajná cena 15 520 000.-Sk .
Z ústneho podania sme získali informáciu, že realizácia prestavby objektu na zariadenie
sociálnych služieb mala byť financovaná prostredníctvom eurofondov, no tieto zdroje nový vlastník
zrejme nezískal .
20. Z odpovede Ing. Bobáka z MBB, a.s. na moju interpeláciu zo dňa 21. 6. 2011 ohľadom tzv.
primátorského stĺpu, ktorý bol niekedy umiestnený na Radnici na Nám. SNP 1, vyplýva, že stĺp sa
zrejme "stratil" ešte pred rokom 2007, teda predtým, ako bola Radnica predaná firme
MBB. Interpelujem preto príslušný odbor MsÚ, s cieľom zistenia, kde sa stĺp nachádza.
Odpoveď: Ing. Branislav Slaný, ekonomický námestník
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Po overení sme zistili, že tzv. „primátorský stĺp“ je v depozite na Krajskom pamiatkovom
úrade, konkrétne u PhDr. Miroslava Súru, riaditeľa KPÚ.
21.
Interpelujem zriadenie tzv. "tabule hanby" na titulnej stránke oficiálneho webového sídla
Mesta, www.banskabystrica.sk. V uvedenej sekcii webstránky navrhujem počnúc 1. novembrom
2011 zverejňovať všetkých neporiadnych organizátorov a prevádzkovateľov, ktorí preukázateľne
porušia všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti verejného poriadku (rušenie nočného pokoja,
nedodržiavanie prevádzkových hodín a pod.). Takéto "tabule hanby" fungujú aj v iných
samosprávach, viď napr. www.ruzinov.sk.
Odpoveď: PhDr. Ľubomír Piterka, náčelník MsP
V prípade, že Mesto Banská Bystrica zriadi tzv. "tabuľu hanby" na oficiálnej webovej stránke
Mesta Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk, tak Mestská polícia Banská Bystrica od 01.11.
2011 poskytne právne relevantné informácie o "neporiadnych organizátoroch a prevádzkovateľoch",
ktorí preukázateľne porušili všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti verejného poriadku /napr.
rušenie nočného pokoja, nedodržiavanie prevádzkových hodín a pod./.
Odpoveď: Ing. Peter Jakubec, vedúci oddelenia organizačno-právneho
"Mesto Banská Bystrica pripravuje vytvorenie tabule hanby na svojej webovej stránke od novembra
2011 po vyriešení organizačno technických otázok so zainteresovanými organizačnými útvarmi".
22. Obyvatelia sídliska Rudlová - Sásová, ako aj ďalších obytných zón, dlhodobo požadujú
vybudovanie prestrešených stojísk na nádoby komunálneho odpadu. Uvažuje Mesto s budovaním
takýchto stojísk? Plánuje Mesto vyčlenenie prostriedkov na stojiská v rámci rozpočtu na rok 2012?
Ak áno, v akej výške? Zároveň interpelujem preverenie možnosti budovania stojísk za finančnej
spoluúčasti obyvateľov priľahlých bytových domov. S tým, že Mesto by ako vklad do projektu
ponúklo výhodný prenájom pozemku pod stojisko, a samotnú stavbu by si financovali občania.
Odpoveď: Ing. Ľubomír Ryša, PhD., námestník pre rozvoj a výstavbu
Mesto Banská Bystrica v súčasnosti neuvažuje o budovaní prístreškov nad stojiskami
kontajnerov. V budúcnosti však budovanie stojísk s prístreškami a oplotením nevylučuje. Tieto
stojiská, by po vzore niektorých miest a obcí Slovenska boli ošetrené elektronickým zámkom a ich
užívatelia (správy bytov, spoločenstvá vlastníkov bytov a pod.) by zodpovedali nielen za stav týchto
stojísk, ale aj kvalitu separovaných komunálnych odpadov. Následne by bola možná ľahšia
kontrola, príp. sankcionovanie porušovateľov VZN o nakladaní s komunálnym odpadom. V návrhu
rozpočtu na rok 2012 je naplánovaných na budovanie nekrytých stojísk 20 000 €. Do úvahy pripadá
aj možnosť budovania stojísk z finančných prostriedkov určených na investičné akcie, s ktorými
disponujú poslanci MsZ. Mesto neodporúča individuálnu výstavbu stojísk na kontajnery s
finančnou spoluúčasťou obyvateľov, resp. bytových samospráv z dôvodu jednotného riešenia
problému na území celého mesta.
23.
Dňa 25.- 26. 12. 2008 a následne dňa 17.-18. 3. 2009 došlo k opakovanej krádeži a
odcudzeniu hotovosti z priestorov BPM, s.r.o. na ul. Timravy. V prvom prípade bola ukradnutá
suma 783 404,- Sk a 13 500 eur, pri druhej krádeži bola celková škoda 17 719 eur. Podľa stanoviska
konateľa BPM k mojej interpelácii zo dňa 26. 1. 2011, bola zo strany poisťovne zatiaľ (koniec
januára 2011) v prvom prípade vyplatená iba suma 3 460 eur a v druhom prípade 3 319 eur. S tým,
že takéto čiastočné vyplatenie je podľa konateľa BPM Tomáša Novanského považované za
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"nedostatočné" a že prebiehajú ďalšie jednania o doplatku. Aká suma bola preplatená zo strany
poisťovne k dnešnému dňu (27. 9. 2011)? Sú zároveň známe nejaké nové informácie o páchateľovi
vlámania a krádeží?
Odpoveď:

Ing. Tomáš Novanský, BPM s.r.o

V noci z 25.-26.dec.2008 a následne 17.-18.3.2009 došlo k násilnému vlámaniu a odcudzeniu
elektronického trezoru s hotovosťou 783 404.- Sk a 13 500€ ako predzásobenie v € k 1.1.2009
a následne poškodeniu materiálu a hotovosti celkom vo výške 17 719.-€ .
Obidva prípady boli riešené Okresným riaditeľstvom PZ v Ban. Bystrici. V jednom prípade nám bol
doručený príslušníkmi polície nájdený elektronický trezor na smetisku komunálneho odpadu mesta
Zvolen.
Tým pádom bol prípad uzavretý aj so strany poisťovne Kooperatíva a.s. s odôvodnením, že
v danom období došlo k podobným vlámaniam a krádežiam napr. na Zimnom štadióne, rovnako vo
firme DOKA v areály bývalej Smrečiny a poisťovňa rovnako postupovala aj v týchto prípadoch,
kde išlo o odcudzenie hotovosti .

Ing. Milan Lichý
24. Interpelujem vo veci možnosti opätovného domáhania sa vlastníckych práv k lomu Harmančok
a k prístupovej ceste v prospech mesta, aby som dostal odpoveď od oddelenia organizačnoprávneho.
Odpoveď: Ing. Peter Jakubec, vedúci oddelenia organizačno-právneho
14. 3. 2008 uzatvorilo Mesto Banská Bystrica s Miroslavom Greškom - BIELOSTAV dohodu o urovnaní v zmysle §-u 585 OZ, v ktorej prehlásilo v čl. III, časti B/ ods. 1, že "v plnom
rozsahu uznáva vlastnícke právo Miroslava Grešku k nehnuteľnostiam, uvedeným v tejto dohode".
Podmienka, ktorú si mesto v tejto dohode stanovilo - Zmluva o zriadení vecného bremena s
právom prechodu a prejazdu cez spornú parcelu - bola zo strany p. Greška splnená. Zmluva bola
uzatvorená 14.5.2008, evidovaná katastrom pod č. V3854/2008. Mesto po splnení zmluvných
podmienok druhou stranou zobralo späť žalobu v konaní, vedenom na Okresnom súde v Banskej
Bystrici, č.k. 15C/197/2006. PS-OP po konzultácii s OOB ISM nemá žiadne vecné argumenty k
tomu, aby túto dohodu o urovnaní z roku 2008 spochybnilo.
25. Ďalšia interpelácia sa týka miestnej časti Rakytovce. Obrátili sa na mňa obyvatelia tejto
miestnej časti, v ktorej vznikla nová obytná zóna, kde má bývať v budúcnosti približne 3000
obyvateľov. V blízkosti tejto obytnej zóny vzniká nejaká zapáchajúca skládka odpadu. Žiadam o
preskúmanie tejto záležitosti, o akú skládku ide a aké sú rizika na životné prostredie.
Odpoveď: Ing. Ľubomír Ryša, PhD., námestník pre rozvoj a výstavbu
V blízkosti miestnej časti Rakytovce sa v starom lome nachádza skládka inertných odpadov a
prevádzka poľnej kompostárne spoločnosti BiS-BIO,s.r.o. Inertné odpady svojim charakterom nie
sú pôvodcami tohto zápachu.
V prevádzke poľnej kompostárne sa nakladá s odpadmi biologického pôvodu (napr. odpadová
kôra, kaly zo spracovania kvapalného odpadu, kaly z biologickej úpravy priemyselných
odpadových vôd, kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd, popol, škvára a prach z kotlov),
ktoré môžu byť pôvodcami zápachu. V súčasnosti prebieha konanie vo veci preskúmania vydaných
rozhodnutí ObÚ ŽP pre túto prevádzku. Preskúmanie vykonáva KÚ ŽP ako odvolací orgán. Mesto
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Banská Bystrica je účastníkom tohoto konania.
V danej veci šíriaceho zápachu z tejto prevádzky kompostárne boli podané podnety od
obyvateľov miestnej časti Rakytovce na Mesto Banská Bystrica a Inšpekciu životného prostredia.
Podnet občanov Mesto Banská Bystrica odstúpilo na ObÚ ŽP v B. Bystrici v zmysle zákona č.
223/2001 Z.z. o odpadoch. ObÚ ŽP v B. Bystrici podal stanovisko, v ktorom konštatoval, že zápach
je prirodzenou vlastnosťou pri fermentačnom procese, nemá nebezpečné vlastnosti, je malého
rozsahu a cítiť ho len v bezprostrednej blízkosti založeného kompostoviska.

Ing. ach. Ľudmila Priehodová
26. Prvá interpelácia sa týka veci opakovaných sťažností hlučnosti z prevádzky zariadenia
POHODA v centre Radvane.
Odpoveď: PhDr. Ľubomír Piterka, náčelník MsP
V roku 2011 nebol spracovaní záznam k rušeniu nočného kľudu z prevádzky Pohoda
v Radvani.
27. Druhá sa týka zamorenia ovzdušia na sídlisku Radvaň, včera, dňa 26.9.2011 od 16.00 do 18.00
hodiny. Chcem sa spýtať, ako je zabezpečená kontrola bývalej skládky odpadu Horné Pršany a
prosím o zverejnenie zoznamu zdrojov znečistenia ovzdušia na území B.Bystrice.
Odpoveď: Ing. Ľubomír Ryša, PhD., námestník pre rozvoj a výstavbu
Bioplyn vznikajúci z uložených odpadov v telese zrekultivovanej Regionálnej skládky
odpadov Horné Pršany je prostredníctvom systému potrubí odvádzaný do spaľovne, ktorá sa
nachádza v areály skládky. Kontrolu tohto spaľovacieho zariadenia vykonáva v trojdňových
intervaloch oprávnená osoba a takisto je monitorovaný automatickým kontrolným zariadením.
K samovoľnému úniku tohto plynu nedošlo.
Rozbor vody z potoka vytekajúceho z pod telesa skládky sa vykonáva minimálne jeden krát
ročne prostredníctvom akreditovanej organizácie.
Nie každý zápach pochádza zo zdroja zneč. ovzdušia, keď myslíme zdroj ako ho definuje
legislatíva (zák. 137/2010 o ovzduší). Mesto Banská Bystrica má v evidencii a kompetencii len
malé zdroje znečisťovania ovzdušia, z ktorých 95 % tvoria plynové kotle a krby v rodinných
domoch, ostatné sú zariadenia na vykurovanie objektov v správe osôb právnických. Evidencia
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a informácie k nim sú k dispozícií na oddelení životného
prostredia.

PaedDr. Ján Chladný
28. Obyvatelia Severnej 22-24 v B.Bystrici sa pýtajú, ako sa naložilo s listom z 5.5.2011, ktorý
bol adresovaný na úrad a aj na pána primátora a žiadajú odpoveď, čo sa v tej veci udialo?
Odpoveď: Ing. Ľubomír Ryša, PhD., námestník pre rozvoj a výstavbu
List SVB Severka, Severná 22 – 24, Banská Bystrica zo dňa 05.05.2011 bol na MsÚ Banská
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Bystrica doručený dňa 10.05.2011 a postúpený na vybavenie oddeleniu dopravy a údržby miestnych
komunikácií (ďalej DUK). Zodpovedný referent pre stavebnú údržbu komunikácií oddelenia DUK
(p. Kubš) vykonal miestne šetrenie, žiadosť o vybudovanie parkovacích miest konzultoval s
oddelením investícií a spracoval návrh odpovede na predmetnú žiadosť obyvateľov Severnej ul. č.
22 – 24. Odpoveď postúpil svojej nadriadenej Ing. Hláčikovej, v tom čase vedúcej odboru
komunálnych služieb. S poľutovaním musíme konštatovať, že Ing. Hláčiková z dôvodu mylného
založenia písomnosti pripravenú odpoveď nepostúpila na podpis primátorovi mesta, čím došlo k
situácii, že obyvatelia Severnej ul. nedostali v stanovenej lehote odpoveď MsÚ BB na svoju
žiadosť. Na základe Vašej interpelácie v rámci šetrenia nezrovnalosti bola predmetná písomnosť
vybavená ešte raz už v zmysle nových skutočností vrátane ospravedlnenia sa Ing. Hláčikovej
Spoločenstvu vlastníkov bytov SEVERKA prostredníctvom jeho predsedu Ing. Bohumíra
Kopečného.
Ing. Hláčiková vyjadruje ľútosť nad vzniknutým pochybením a dovoľuje si o ospravedlnenie
svojho konania požiadať aj poslancov MsZ.
29. Od pána prednostu by som chcel, aby mi dal informáciu o počte zamestnancov k 1.1.2011, to
znamená, ktorí boli v riadnom pracovnom pomere a majú riadnu pracovnú zmluvu a zmluvu o
dohode, o pracovnej činnosti, a tak isto k 1.9.2011. Lebo si myslím, že sa počet pracovníkov
navŕšil.
Odpoveď: Ing. Eva Šabová, vedúca oddelenia riadenia ľudských zdrojov
Súčasný stav zamestnancov nebudeme uvádzať, pretože proces personálnych zmien nie je
ukončený uzatvorený bude 31.12.2011. O celkových zmenách a konečnom počte zamestnancov
budeme informovať na zastupiteľstve v mesiaci január 2012.

Ing. Mgr. Pavol Katreniak
30. Koľko prípadov eviduje mestská polícia v tomto roku súvisiacich so znečisťovaním verejného
priestranstva psími exkrementami a koľko prípadov súvisiacich s vyhadzovaním smetí na
nedovolených miestach? Boli uložené v oboch prípadoch aj nejaké sankcie? Ak áno, prosím uviesť
konkrétne.
Odpoveď: PhDr. Ľubomír Piterka, náčelník MsP
Mestská polícia Banská Bystrica podľa zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o
obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov
nemá zákonné oprávnenie viesť evidenciu priestupkov.
31. Po zrušení linky č. 102 prejavujú dôchodcovia zo zadnej časti Bakossovej ulice a Karlova
nespokojnosť s tým, že nemajú vhodné spojenie do stredu mesta. Prosím o riešenie tejto situácie.
Nie je možné predĺžiť linku č. 101 aj do tejto časti mesta?
Odpoveď: Ing. Ľubomír Ryša, PhD., námestník pre rozvoj a výstavbu
Od 01. júla 2011 došlo k zmenám cestovných poriadkov mestskej hromadnej dopravy
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v Banskej Bystrici. Linka MHD číslo 101 začala premávať po novej trase a to: Štiavničky – Nám.
Š. Moysesa – Hlboká a späť. K uvedenej zmene sme museli pristúpiť z dôvodu veľmi veľkej straty
v citybusovej doprave a túto viesť len do tých častí mesta, kde nie je možnosť zaviesť veľký
autobus. Ako je Vám známe, linky 101 a 102 vo veľkej časti svojich pôvodných trás kopírovali aj
iné linky mestskej hromadnej dopravy a tým sa len zväčšovala strata, ktorú musí mesto uhrádzať
dopravcovi. Na základe požiadaviek cestujúcej verejnosti došlo od 01. septembra 2011 k zmene
vedenia linky číslo 101 s tým, že cez autobusovú zastávku Cesta k nemocnici linka premáva
jedenkrát za hodinu a druhý spoj premáva priamou trasou so zastavením na autobusovej zastávke
Horná, Prior.
Pre lepšiu informovanosť, v roku 2009 si mesto objednalo prepravné výkony citybusov v
objeme do 400 000 km a Dopravnému podniku Banská Bystrica, a.s. bola poskytnutá dotácia vo
výške 265551 €, celkové náklady na túto dopravu sú vykázané vo výške 447 645 € a rozdiel
preukázanej straty vo výške 182 094 € musí Mesto Banská Bystrica dopravcovi do 31.12.2011
uhradiť. V roku 2010 bola Dopravnému podniku Banská Bystrica, a.s. poskytnutá dotácia na
citybusy vo výške 249618 €, celkové náklady sú vykázané vo výške 456 374 € a rozdiel vo výške
206 756 € Mesto Banská Bystrica ako objednávateľ výkonov vo verejnom záujme uhradil v plnej
výške v zmysle zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave. Za obdobie január – jún 2011 bola
strata na linkách 101 a 102 vo výške 144 010 € a za obdobie január – august 2011 je už strata v
autobusovej doprave vo výške 199 661 € (linka 101 a 13 = Pršianska terasa).
Doprava z mestskej časti „Na Karlove“ je aj po zmenách cestovných poriadkov zabezpečená
vo veľmi rozsiahlom počte spojov. Cez Karlovo sú vedené nasledovné linky:
• linka číslo 24 Mládežnícka – Strieborné námestie – Starohorská otočka a späť
• linka číslo 25 Rooseveltova nemocnica – Strieborné námestie – Starohorská otočka a späť
• linka číslo 27 Podlavice, Gaštanová – Strieborné námestie – Starohorská otočka a späť
• linka číslo 43 Srnková – žel.stanica – Námestie slobody – Jesenský vršok – Uľanka a späť
• linka číslo 80 Rooseveltova nemocnica – Strieborné námestie - Viestova a späť
• linka číslo 90 Pieninská – Karpatská – Strieborné námestie – Krematórium a späť (zastávka
Na Karlove zapracovaná od 1.7.2011).
Obyvatelia „zadnej časti“ Bakossovej ulice majú možnosť využívať aj autobusovú zastávku
Komenského - PF UMB a spoje z liniek:
• linka číslo 33 THK otočka – H.Vajanského - Strieborné námestie - Jesenský vršok - Námestie
slobody - železničná stanica - Senica,otočka a späť
• linka číslo 35 Železničná stanica - Námestie slobody - Jesenský vršok - Strieborné námestie Skubín,otočka a späť
• linka číslo 36 Železničná stanica - Námestie slobody - Jesenský vršok - Strieborné námestie Mlynská otočka a späť
Ako z uvedeného prehľadu vyplýva, občania predmetných ulíc majú zabezpečenú dopravu
priamo k zdravotníckych zariadeniam, na autobusovú a železničnú stanicu.
Odpoveď na interpeláciu je obsiahlejšia, ale chceli sme upozorniť aj na ekonomickú stránku
zabezpečovania služieb vo verejnom záujme v mestskej hromadnej doprave. Je potrebné si
uvedomiť, že vyhovieť všetkým požiadavkám cestujúcej verejnosti nie je možné z horeuvedených
dôvodov, ale v rámci siete mestskej hromadnej dopravy je okrem priamych spojov možnosť
využívať aj prestupové zastávky, z ktorých je zabezpečená náväznosť na spoje iných liniek, ktoré
smerujú do potrebného cieľa cestujúceho. Od 01. júla 2011 začali v mestskej hromadnej doprave
platiť nové tarifné podmienky, ktoré zvýhodnili cestovanie s prestupom a to časové cestovné lístky,
resp. výška cestovného pri prestupe.
32.

V súvislosti s veľkou zadĺženosťou MBB, a. s. sa moja interpelácia týka finančného
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oceňovania zodpovedných členov tejto spoločnosti. V akej výške boli vyplatené odmeny predsedovi
predstavenstva a členom predstavenstva v r. 2010 a v r. 2011? V akej výške dostali predseda
predstavenstva a členovia predstavenstva v r. 2010 a v r. 2011 tantiémy? Aký je mesačný príjem
predsedu predstavenstva a aký člena predstavenstva? V akej výške boli vyplatené členom dozornej
rady v r. 2010 a v r. 2011 odmeny a v akej výške tantiémy? Aké šetrenia, opatrenia, resp. postihy sa
urobili v MBB, a. s. v súvislosti so zlým ekonomickým vývojom spoločnosti?
Odpoveď: Ing. Ľubomír Bobák, MBB a.s.
Spoločnosť MBB a.s. Vám zasiela nasledovné stanovisko k interpelácií č. 32 zasadnutia
Mestského zastupiteľstva konaného 27.9 .2011:
Vyplatené odmeny predsedovi predstavenstva v rokoch 2010-2011 :
- v roku 2010:
» mesačne vo výške 497,91 EUR,
( schválené na zasadnutí VZ dňa 2.10.2007 )
» polročné odmeny vo výške 2.904,- EUR
- v roku 2011:
» mesačne vo výške 497,91 EUR od 1.1.2011 do 31.7.2011,
( schválené na zasadnutí VZ dňa 2.10.2007 )
» mesačne vo výške 293,- EUR od 1.8.2011 do 30.9.2011,
( schválené na zasadnutí VZ dňa 1.augusta 2011 )
» polročné odmeny za rok 2011 neboli vyplatené
Vyplatené tantiémy predsedovi predstavenstva v rokoch 2010-2011 :
- v roku 2010 ( zo zisku r. 2009) v celkovej výške 6.200,- Eur,
( schválené na zasadnutí VZ dňa 17. mája 2010)
- v roku 2011 ( zo zisku r. 2010) v celkovej výške 0,- Eur,
Vyplatené odmeny členom predstavenstva v rokoch 2010-2011 :
- v roku 2010:
» mesačne vo výške 431,52 EUR,
( schválené na zasadnutí VZ dňa 2.10.2007 )
» polroč. odmeny vo výške 2.904,- Eur,
- v roku 2011:
» mesačne vo výške 431,52 EUR od 1.1.2011 do 31.7.2011,
( schválené na zasadnutí VZ dňa 2.10.2007 )
» mesačne vo výške 254,- EUR od 1.8.2011 do 30.9.2011,
( schválené na zasadnutí VZ dňa 1.augusta 2011.)
» polročné odmeny za rok 2011 neboli vyplatené
Vyplatené tantiémy členom predstavenstva v rokoch 2010-2011:
- v roku 2010 ( zo zisku r. 2009) v celkovej výške 6.200,- Eur,
( schválené na zasadnutí VZ dňa 17. mája 2010)
- v roku 2011 ( zo zisku r. 2010) v celkovej výške 0,- Eur,
Vyplatené odmeny členom dozornej rady v rokoch 2010-2011:
- v roku 2010:
» štvrťročne- predseda DR vo výške 331,94 EUR,
» štvrťročne- členovia DR vo výške 199,16 EUR,
( schválené na zasadnutí VZ dňa 2.10.2007 )
» polročné odmeny za rok 2010 neboli vyplatené
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- v roku 2011:
» štvrťročne- predseda DR vo výške 331,94 EUR, od 1.1.2011 do 31.7.2011,
( schválené na zasadnutí VZ dňa 2.10.2007 )
od 1.8.2011 do 30.9.2011, vo výške 196.-,- EUR
( schválené na zasadnutí VZ dňa 1.augusta 2011.)
» štvrťročne- členovia DR vo výške 199,16 EUR od 1.1.2011 do 31.7.2011
( schválené na zasadnutí VZ dňa 2.10.2007 )
od 1.8.2011 do 30.9.2011, vo výške 118.- EUR
( schválené na zasadnutí VZ dňa 1.augusta 2011.)
» polročné odmeny za rok 2011 neboli vyplatené
Vyplatené tantiémy členom dozornej rady v rokoch 2010-2011:
- v roku 2010 ( zo zisku r. 2009) v celkovej výške 4.080.,- EUR,
( schválené na zasadnutí VZ dňa 17. mája 2010)
- v roku 2011 ( zo zisku r. 2010) v celkovej výške 0,- EUR,
Keďže doterajšie hospodárenie bolo v kladných číslach, predstavenstvo prijalo rozhodnutie
o utlmení nových investícií a príprave ďalších projektov, s tým, že investícia do infraštruktúry PPŠ
však musí byť zmysluplne ukončená v rámci 1.etapy.

PhD. Marcel Pecník
33. Interpelujem prednostu Mestského úradu otázkou, či bol dodržaný predbežný rozpočet na Dni
mesta a Radvanský jarmok, ktorý sme schválili v celkovom mestskom rozpočte na r. 2011.
Odpoveď: Ing. Mária Filipová, námestník pre služby

Finančná správa o zabezpečení 354. Radvanského jarmoku a Dní
mesta v septembri 2011
Celkové náklady RJ + DM

84 143,37 € (2 534 903,16Sk)

100,00%

Príjmy

39 267,50 € (1 182 972,71 Sk)

46,67%

Rozpočet mesta (MsÚ + PKO)

44 875,87 € ( 1 351 930,46 Sk)

53,33%

Celkové náklady RJ + DM

84 143,37 €

100,00%

Z rozpočtu MsÚ (kultúra)

5 371,00 €

6,38%

Z rozpočtu MsÚ (odpadové hospodárstvo)

2 999,87 €

3,57%

Z rozpočtu MsÚ (cestovný ruch)

17 348,42 €

20,62%

Z rozpočtu MsÚ (údržba komunikácií)

804,55 €

0,96%

PKO – účelový príspevok mesta

45 000,00 €

53,48%

PKO – z rozpočtu bežných výdavkov

12 619,52 €

15,00%
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PKO náklady celkom

57 619,53 €

PKO príjmy (trh ľudových remesiel)

9 065,00 €

MsÚ náklady

44 875,87 €

MsÚ príjmy (RJ)

30 202,50 €

15,70%

67,30%

Z vyššie uvedeného prehľadu finančného zabezpečenia 354.Radvanského jarmoku a Dní
mesta v septembri 2011 možno na 33. interpeláciu PhDr. Marcela Pecníka odpovedať, že bol
dodržaný predbežný rozpočet na Dní mesta a Radvanský jarmok, ktorý bol schválený na rok
2011. Celkový výdavok z rozpočtu mesta (MsÚ + PKO) činil 44 875,87 € a na Dní mesta a RJ bola
poskytnutá účelová dotácia pre PKO vo výške 45 000 €. Ostatné náklady boli kryté z príjmov, ktoré
tvorili príjmy z tržieb trhu ľudových remesiel a RJ a zo sponzorského príspevku.

Ing. Igor Kašper
34. Interpelujem ohľadne riešenia veľmi zlej situácie a problémovej cesty od Sládkovičovej ulice
na Pršiansku ulicu. Ja som som bol v poslednom období svedkom dvoch nehôd, ktoré sa tam stali.
Viem, že sa už pomaly pripravuje petícia občanov. Cesta je tam veľmi nebezpečná. Neexistujú tam
žiadne chodníky, verejné osvetlenia, vznikajú počas dňa a aj večer situácie, kedy občania tam
chodia pešo, prípadne matky s deťmi, je tam to veľmi zlé, odporúčal by som tam ísť každému sa
pozrieť. Na dôvažok v tejto lokalite sa budujú každým rokom desiatky, stovky nových domov,
pripravujú sa tam aj nájomné mestské byty. Je to dôležitá zóna pre mesto, kde by v budúcnosti malo
bývať oveľa viac ľudí. Žiadam príslušný úrad na vyvolanie rokovania s Regionálnou správou ciest ,
prípadne s VÚC, pretože viem, že táto cesta nie je mestská a riešenie tejto situácie, ktorá tam je a
tým aj podporiť rozvoj v tejto mestskej časti.
Odpoveď: Ing. Ľubomír Ryša, PhD., námestník pre rozvoj a výstavbu
Pozvánkou OVZ-V-192754/11 zo dňa 11.10.2011bolo zvolané rokovanie s Banskobystrickým
samosprávnym krajom, Banskobystrickou Regionálnou správou ciest a.s.,MBB a.s., ÚHA mesta a
zainteresovanými oddeleniami Stavebného odboru.

Mgr. art. Viera Dubačová
35.
Moja interpelácia sa týka neporiadku a hluku, na ktorí sa sťažujú obyvatelia Hornej
Striebornej,hlavne v piatok a v sobotu. Ľudia vychádzajúci z nočného podniku v podnapitom stave
rozbíjajú a ničia majetky ľudí, robia hluk a neporiadok. Interpelujem mestskú políciu, akým
spôsobom vedia urobiť nápravu.
Odpoveď: PhDr. Ľubomír Piterka, náčelník MsP
Mestská polícia vo zvýšenej miere zabezpečuje kontrolu verejného poriadku v centre mesta
navýšením počtu službukonajúcich príslušníkov MsP so zameraním na ochranu majetku fyzických
a právnických osôb, vrátane majetku mesta a iných organizácií, súčasne sa zameriava aj na ochranu
nočného kľudu hlavne v piatok a v sobotu v nočných hodinách. Príslušníci MsP kontrolujú okolie
zábavných podnikov, ktorý je na každej ulici niekoľko. Mestská polícia nevie však ovplyvniť
návštevnosť podnikov a zgrupovanie sa návštevníkov na verejných priestranstvách. MsP eviduje to,
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že sa najmä v piatok a v sobotu nachádza množstvo ľudí na Ulici Horná Strieborná, najmä počas
prestávok hudobnej produkcie a v tom čase sa tam hliadka MsP aj pohybuje, aby kontrolovala
dodržiavanie podmienok verejného poriadku. MsP nevie ovplyvniť schvaľovanie zatváracej doby
v podnikoch, ktoré sú na Ulici Horná Strieborná povolené až do skorých ranných hodín v sobotu
a v nedeľu, konkrétne v jednom podniku až do 5. hodiny rannej. Je pochopiteľné, že kde je veľké
množstvo zábavy chtivých ľudí najmä v nočnej dobe, vzniká „hluk“ z bežnej vravy, čo môže mať za
následok rušenie nočného kľudu spiacich obyvateľov ulíc.
MsP zabezpečí v piatok a v sobotu pravidelnú kontrolu ulice Horná Strieborná.

36.
A druhá interpelácia sa týka zásahu v Irish pube , kam v minulý piatok opäť vtrhla skupina
výtržníkov - extrémistov a ako sa bude riešiť táto opakujúca sa situácia?
Odpoveď: PhDr. Ľubomír Piterka, náčelník MsP
V prvom rade uvádzame informáciu o tom, že MsP nebola požiadaná prevádzkovateľom
Tirishom pubu o poskytovanie ochrany majetku, zdravia a života osôb prebývajúcich v predmetnom
zariadení počas prevádzkovej doby. Po ďalšie uvádzame, že zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných
kultúrnych podujatiach v znení § 5 ukladá usporiadateľovi zodpovednosť za utvorenie vhodných
podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za
dodržiavanie príslušných autorskoprávnych, daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych,
bezpečnostných a iných právnych predpisov a za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným
orgánom.
V krátkosti opíšeme vzniknutú situáciu dňa 24.09.2011 v prevádzke Tirish pub na Hornej ulici
v Banskej Bystrici. V ten deň približne o 22.12 h. po prijatí oznamu občana o hromadnej bitke pred
podnikom boli na miesto vyslané motorizované hliadky MsP. Po príchode na miesto už vec riešili
prítomní príslušníci Policajného zboru. Na ich požiadanie bola poskytnutá súčinnosť pri zisťovaní
počtu poškodených, resp. pomoc pri zaisťovaní výtržníkov. Po vykonaní nevyhnutných opatrení
bola na miesto privolaná rýchla zdravotná pomoc. Všetky osoby zodpovedné za útoky voči
návštevníkom zariadenia boli zadržané a predvedené na obvodné oddelenie Policajného zboru –
východ.
Extrémistickú scénu na území mesta mapuje miestny špeciálny odbor organizovaný Krajským
riaditeľstvom Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
Banská Bystrica
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