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Monitoring pre ZBHS

1. Združenie bytového hospodárstva Slovenska
1.1. Pozíciu veľkých výrobcov tepla sa nepodarilo oslabiť
[venergetike.sk; 11/02/2015; SITA ]

2. Všeobecné
2.1. Energie2 znížila ceny elektriny i zemného plynu pre svojich odberateľov
[roznava.dnes24.sk; 10/02/2015; Redakcia ; Zaradenie: Rožňava]

2.2. Zodpovednosť za cencúle a sneh
[Rádio Košice, 14:00; Metropolitné správy; 10/02/2015; Silvia Karasová; Zaradenie: z domova]

2.3. Upratať chodník musí aj firma v konkurze
[Trenčianske noviny; 05/2015; 09/02/2015; s.: 5; MARTIN KARLÍK ; Zaradenie: AKTUALITY/INZERCIA]

2.4. Upratať chodník musí aj firma v konkurze
[sme.sk; 11/02/2015; Martin Karlík ; Zaradenie: Spravodajstvo]

2.5. Poslanci sa budú opäť venovať aj hokeju: Sledujte nás online
[poprad.dnes24.sk; 11/02/2015; Monika Vengrínová ; Zaradenie: Poprad]

2.6. Výstavba malých domových kotolní sa neuľahčí, Viskupič s neuspel
[teraz.sk; 11/02/2015; TASR ]

2.7. KOMUNÁLNA poisťovňa radí
[Stop magazín; 02/2015; 06/02/2015; s.: 25; Dávid Furon ; Zaradenie: Retro]

2.8. Štát chce nový register so všetkými adresami na Slovensku
[sme.sk; 11/02/2015; Redakcia ; Zaradenie: Z domova]

2.9. Výstavba malých domových kotolní sa neuľahčí, Viskupič s návrhom neuspel
[energia.sk; 11/02/2015; TASR 2015 ; Zaradenie: energia.sk]

2.10. Poslanci rokovali skoro šesť hodín: Toto všetko schvaľovali
[poprad.dnes24.sk; 11/02/2015; Monika Vengrínová ; Zaradenie: Poprad]

2.11. Na kočík spadla masa snehu
[sme.sk; 11/02/2015; tasr ; Zaradenie: Spravodajstvo]

2.12. Bábätko prežilo hrozivý pád snehu zo strechy
[pravda.sk; 11/02/2015; Milan Kráľ Pravda ; Zaradenie: Regióny]

2.13. Na kočík s bábätkom spadla masa snehu: Prevoz do nemocnice a mastná pokuta!
[topky.sk; 11/02/2015; TASR ; Zaradenie: topky.sk]

2.14. Zo strechy spadla na kočík s dieťaťom masa snehu,zasahovali záchranári
[teraz.sk; 11/02/2015; TASR ]

2.15. Hrôza v Banskej Bystrici: Na kočík s dieťaťom spadla zo strechy masa snehu!
[cas.sk; 11/02/2015; TASR ; Zaradenie: Čas.sk]

2.16. Sneh spadol do kočíka
[Markíza, 19:00; Televízne noviny; 11/02/2015; Martina Kašiarová; Zaradenie: z domova]

2.17. Sneh spadol do kočíka
[Markíza, 17:00; Prvé Televízne noviny; 11/02/2015; Martina Kašiarová; Zaradenie: z domova]
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2.18. Pozor na sneh zo striech
[JOJ, 17:00; Noviny o 17:00; 11/02/2015; Aneta Sedlmair Parišková, Dárius Haraksin; Zaradenie: z domova]

2.19. Trnavčania odmietajú prestavbu bývalého hotela na malometrážne byty
[Rádio Regina BA, 11:00; Regionálne správy z Bratislavy; 11/02/2015; Ondrej Holič; Zaradenie: z domova]

2.20. V centre Banskej Bystrice na Dolnej ulici spadla zo strecha na kočík s dieťaťom masa snehu
[Rádio Regina BA, 17:00; Žurnál Rádia Regina; 11/02/2015; Kristína Plajdičková; Zaradenie: z domova]

2.21. Saleziáni už ani za euro nechcú blok na Luníku IX
[Korzár; 35/2015; 12/02/2015; s.: 2; JAROSLAV VRÁBEĽ ; Zaradenie: Denník košického kraja]

2.22. Hrozivý pád snehu zo strechy bábätko prežilo
[Pravda; 35/2015; 12/02/2015; s.: 10; Milan Kráľ ; Zaradenie: správy regióny]

2.23. Mohlo sa to skončiť zle! Na kočík s bábätkom padla masa snehu
[pluska.sk; 11/02/2015; TASR ]

2.24. Saleziáni nechcú blok na Luniku IX sídlisku už ani za euro
[korzar.sme.sk; 12/02/2015; Redakcia ; Zaradenie: Spravodajstvo - kosice]

1. Združenie bytového hospodárstva Slovenska
1.1. Pozíciu veľkých výrobcov tepla sa nepodarilo oslabiť
[venergetike.sk; 11/02/2015; SITA ]
http://venergetike.sk/aktuality/clanok/2284-poziciu-velkych-vyrobcov-tepla-sa-nepodarilo-oslabit/

Autor - SITA
Opozičnému poslancovi za OľaNo Jozefovi Viskupičovi nevyšiel ani druhý pokus zrušiť v zákone o tepelnej energetike
postavenie veľkých dodávateľov tepla v stavebnom konaní pri výstavbe domových kotolní ako dotknutého orgánu,
ktorého stanovisko je ako účastníka konania záväzné.
Veľké teplárenské spoločnosti budú mať naďalej dôležité slovo pri výstavbe domových kotolní. Poslanci Národnej rady
SR (NR SR) sa totiž nestotožnili s návrhom novely zákona o tepelnej energetike a neposunuli ho do druhého čítania.
Novelu zákona predkladal do parlamentu opozičný poslanec za hnutie OĽaNO Jozef Viskupič, ktorý chcel pri výstavbe
domových kotolní zrušiť postavenie veľkých dodávateľov tepla v stavebnom konaní ako dotknutého orgánu, ktorého
stanovisko je ako účastníka konania záväzné. Poslancovi sa tak nepodarilo už druhýkrát presadiť zmeny v tepelnej
energetike. Podobnú novelu zákona o tepelnej energetike totiž predkladal do parlamentu aj koncom minulého roka.
Nechcú konkurenciu?
"Chcem odstrániť neprijateľný súčasný stav, podľa ktorého dodávateľ tepla môže svojím stanoviskom vetovať vznik
vlastnej konkurencie, či svojvoľne brániť v konaní nezaloženom na princípe podnikania. Po prijatí mojej navrhovanej
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právnej úpravy by už nemohla byť výlučne zo strany dodávateľa znemožnená výstavba vlastnej kotolne v bytovom
dome," zdôvodnil svoju snahu poslanec Viskupič.
Obrátili sa na komisiu
Problémom výstavby domových kotolní na Slovensku sa už zaoberala aj Európska komisia. V tejto súvislosti sa totiž na
komisiu obrátil europoslanec Richard Sulík. Ten sa zaujímal, či muselo Slovensko prijať do zákona o tepelnej energetike
ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že do výstavby domových kotolní má právo hovoriť aj veľký dodávateľ tepla, ktorý na
danom území pôsobí. "Tvorcovia návrhu, ktorí toto ustanovenie vpašovali do zákona, argumentovali tým, že to požaduje
Európska únia. Toto nie je pravda. Obrátil som sa listom na Európsku komisiu a dostal som odpoveď, že to takto nie je.
Je to tak, že tie veľké centrálne zdroje tepla majú byť uprednostnené len vtedy, ak sú efektívnejšie, ak sú lacnejšie. Na
Slovensku, kde sú tie veľké teplárne zastaralé, to nie je jednoducho pravda," povedal koncom minulého týždňa Sulík,
ktorý zvažuje, či dané ustanovenie v zákone o tepelnej energetike nie je protiústavné.
Možno budú protesty
Na novelu zákona o tepelnej energetike majú rôzne názory aj organizácie zastupujúce vlastníkov bytov. Kým
viceprezidentka Združenia bytového hospodárstva na Slovensku Anna Krajčiová tvrdí, že novela zákona prináša
stabilizáciu cien tepla, Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku organizuje proti novele petíciu. Doteraz sa
im podarilo zozbierať necelých 11 tisíc podpisov. Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov sa chce teraz obrátiť na
prezidenta SR a nevylučuje ani verejné protesty.
Späť na obsah

2. Všeobecné
2.1. Energie2 znížila ceny elektriny i zemného plynu pre svojich odberateľov
[roznava.dnes24.sk; 10/02/2015; Redakcia ; Zaradenie: Rožňava]
http://roznava.dnes24.sk/energie2-znizila-ceny-elektriny-i-zemneho-plynu-pre-svojich-odberatelov-197393

Dodávateľ zemného plynu a elektrickej energie Energie2, a. s., Bratislava potešil svojich odberateľov, keď im od začiatku
roka 2015 znížil ceny elektrickej energie i zemného plynu. Firma už zverejnila nové cenníky.
Ceny silovej elektriny sa pre domácnosti znížili – v závislosti od tarify, až o 17 % a pre malé firmy až o 24 %. Pri plyne sú
jednotlivé úspory tiež závislé od taríf, v ktorých sa zákazníci nachádzajú. Cenu plynu pre malé firmy a domácnosti tak
spoločnosť znížila až o 5 %. Zákazníci, ktorí nie sú viazaní na dobu určitú a vymenia svojho doterajšieho dodávateľa za
Energie2 v priebehu februára, sa môžu z nových cien potešiť už od 1. apríla 2015. Informoval o tom riaditeľ Energie2
Dávid Vlnka.
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,,Naši zákazníci pri prvom tohtoročnom zlacnení elektriny a plynu ušetria ročne desiatky až stovky eur. Nové ceny budú
opäť nižšie ako majú dominantní dodávatelia a tak sa zákazníkom oplatí vymeniť doterajšieho drahšieho dodávateľa za
Energie2. Kto chce mať nižšie ceny elektriny a plynu, mal by sa obrátiť na Energie2 čo najskôr. Pri zmluve na dobu
neurčitú môže zákazník zmenu realizovať prakticky kedykoľvek po uplynutí výpovednej lehoty jeden mesiac. Na prechod
k novému dodávateľovi stačí iba podpísať zmluvu o dodávke a plnú moc a poskytnúť kópiu poslednej vyúčtovacej faktúry.
Zmena je zdarma a všetky potrebné kroky k zmene dodávateľa už urobí spoločnosť Energie2. Zmluvu je možné uzatvoriť
prostredníctvom obchodníkov doma, alebo online prostredníctvom webu. Na akékoľvek otázky zákazníkom radi
odpovedia pracovníci callcentra. V ponuke sú zmluvy na 1 rok, 2 roky, 3 roky, alebo v prípade Nebeskej ponuky až 6
rokov," konštatoval D. Vlnka.
Energie2 zabezpečuje dodávku elektrickej energie a zemného plynu na slovenskom, českom, poľskom, maďarskom a
chorvátskom trhu pre všetky typy firiem, organizácie, verejný sektor aj domácnosti. Na všetkých týchto trhoch Energie2
dodáva spolu 10 000 firemným zákazníkom a 100 000 zákazníkom z radov domácností. Spolupráca so zahraničnými
výrobcami a dodávateľmi energií, Energii2 umožňuje flexibilne a operatívne reagovať na vývoj trhu a zákaznícke potreby.
Pri Nebeskej ponuke majú až 6 rokov garantovanú nižšiu cenu oproti tradičnému dodávateľovi elektriny a plynu.
Energie2 prináša aj podnikateľskej verejnosti rôzne benefity, medzi ktoré patrí jednoduchá komunikácia a prehľad, lebo
elektrinu a plyn dodáva jeden dodávateľ. Každý klient vyžaduje osobitný mix služieb. Ceny preto Energie2 kalkuluje na
mieru každému klientovi osobitne podľa spotreby, distribučnej sadzby a ďalších požiadaviek. Zmenou dodávateľa
elektriny a plynu ušetrí zákazník peniaze za energie. K zákazníkom Energie2 patria tisícky domácností, malých,
stredných i veľkých firiem, ale aj obce a mestá. Medzi produkty Energie2 patria dodávky elektrickej energie a zemného
plynu koncovým zákazníkom, zvýhodnené podmienky pri dodávke oboch komodít súčasne, zvýhodnené ceny pre
domácnosti firemných zákazníkov, odborné energetické poradenstvo (optimalizácia a nastavenie technických parametrov
odberného miesta), facility management (technické a servisné úkony, správa budov) a doplnkové produkty na úsporu
energií.
Ďalšie informácie sú na www.energie2.sk , info@energie2.sk , infolinka: 0850 166 066
Zdroj - Dnes24.sk
Späť na obsah

2.2. Zodpovednosť za cencúle a sneh
[Rádio Košice, 14:00; Metropolitné správy; 10/02/2015; Silvia Karasová; Zaradenie: z domova]
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Silvia Karasová, moderátorka: "Cencúle visiace zo striech, mostov, elektrických vedení, aj lámp pri oteplení ohrozujú
autá, ešte viac ale chodcov. Mesto však nie je povinné sa o ne starať. Vyplýva to z vlastníckych vzťahov. Hovorkyňa
magistrátu Linda Šnajdárová."
Linda Šnajdárová, hovorkyňa Magistrátu mesta Košice: "Čo sa týka ľadových cencúľov na strechách, alebo kopy snehu,
ktoré môžu ohrozovať občanov, vždy je zodpovedný vlastník budovy, ktorý musí prostredníctvom svojho správcu
zabezpečiť, aby boli tieto nebezpečné snehové previsy alebo cencúle odstránené."
Silvia Karasová: "Zasnežené chodníky sú zas v harmonograme čistenia až na poslednom mieste. Najprv čistia hlavné
ťahy, po ktorých jazdí MHD, ďalej štátne cesty a vnútrosídliskové komunikácie."
Linda Šnajdárová: "Čo sa týka chodníkov, samozrejme stará sa mesto o údržbu týchto chodníkov, aj o čistenie, ale o
niektoré chodníky je potrebné, aby sa staral vlastník budovy, ku ktorému tento chodník náleží."
Silvia Karasová: "Čistenie chodníkov, ktoré často patria obciam, majú zo zákona na starosti vlastníci priľahlých
nehnuteľností. Podľa mnohých je toto protiústavné, na čo poukázala aj verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Svoju
sťažnosť voči príslušnému zákonu poslala Ústavnému súdu. Jeho hovorkyňa Anna Pančurová."
Anna Pančurová, hovorkyňa Ústavného súdu SR: "Ústavnému súdu Slovenskej republiky bol v závere uplynulého roka
doručený návrh verejnej ochrankyne práv na začatie konania o súlade niektorých ustanovení zákona o pozemných
komunikáciách s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými dohovormi. Tento návrh súvisí s povinnosťami
vlastníkov, správcov, alebo užívateľov nehnuteľností udržiavať priľahlé miestne komunikácie."
Silvia Karasová: "V polovici januára bolo podanie pridelené jednému zo sudcov, ktorý ho má pripraviť na predbežné
prerokovanie v pléne Ústavného súdu. Termín, v ktorom by sme mohli poznať stanovisko, zatiaľ nepoznáme."
Späť na obsah

2.3. Upratať chodník musí aj firma v konkurze
[Trenčianske noviny; 05/2015; 09/02/2015; s.: 5; MARTIN KARLÍK ; Zaradenie: AKTUALITY/INZERCIA]

Za škody vzniknuté v dôsledku snehu či poľadovice na chodníkoch alebo iných priestoroch zodpovedajú majitelia
priľahlých nehnuteľností.
TRENČÍN. Advokát Andrej Hudcovic hovorí o právnej zodpovednosti ľudí i firiem za odpratávanie snehu z chodníkov
alebo striech.
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Počasie v Trenčíne sa občas zhorší aj do podoby kalamity. Zasnežené a zľadovatené chodníky alebo cencúle na
strechách môžu spôsobiť nešťastia. Kto je zodpovedný za odpratávanie snehu?
- Podľa zákona zodpovednými za odpratávanie snehu či poľadovice sú vlastníci, správcovia alebo užívatelia priľahlých
nehnuteľností. Zodpovednosť v prípade právnickej osoby leží len na nej, pretože má vlastnú právnu subjektivitu. Jej môžu
uložiť pokutu za porušenie zákona či všeobecne záväzného nariadenia.
Poznáme prípad napríklad areálu bývalej Ozety v Trenčíne, kde sú firmy v konkurznom konaní. Ako v týchto prípadoch
postupovať?
- Ak sa na majetok spoločnosti vyhlásil konkurz, nemení sa na právnej subjektivite právnickej osoby takmer nič. Prakticky
však v takom prípade ukladanie pokút či uplatňovanie si náhrady škody nie je veľmi zmysluplné. Ak je právnická osoba v
konkurze, je predpoklad, že je zadlžená a nie je schopná plniť svoje splatné záväzky, a teda pokutu či prípadnú súdom
priznanú náhradu škody nebude mať z čoho zaplatiť. Výkon takého rozhodnutia zrejme nebude úspešný.
Ako je to so zodpovednosťou u majiteľa domu, ktorý napríklad svoju nehnuteľnosť predáva a priamo v nej nebýva?
- Majiteľ domu je zodpovedný aj v prípade, ak v dome z akéhokoľvek dôvodu nebýva alebo ho práve predáva.
Zodpovedný je až do okamihu zavkladovania kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností. Až vtedy vlastne prestáva byť v
právnom zmysle vlastníkom. Ak dom s priľahlými pozemkami vlastník prenechal do užívania inej osobe, či jej správou
poveril iný subjekt, potom sa môže zodpovednosti zbaviť. Musí však uvedené skutočnosti preukázať.
Rovnaký princíp sa dá uplatniť aj v bytovkách či činžiakoch?
- Áno, len zodpovedným subjektom je buď spoločenstvo vlastníkov bytov, alebo správca, ktorý na základe zmluvy
vykonáva správu bytového domu, ak zmluva rieši aj odpratávanie snehu z priľahlých chodníkov a ich čistenie. Ak by
zmluva o výkone správy čistenie priľahlých chodníkov od snehu a ľadu neobsahovala, potom sú zodpovednými všetci
spoluvlastníci pozemkov susediacich s chodníkom. Prípadná žaloba by musela v tomto prípade smerovať proti všetkým
spoluvlastníkom zapísaným na liste vlastníctva.
MARTIN KARLÍK
Majiteľ domu je zodpovedný aj v prípade, ak v dome nebýva. ANDREJHUDOVIC
Foto:
Chodníky by mal odpratať vlastník.
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2.4. Upratať chodník musí aj firma v konkurze
[sme.sk; 11/02/2015; Martin Karlík ; Zaradenie: Spravodajstvo]
http://s.sme.sk/r-rss/7638741/trencin.sme.sk/upratat-chodnik-musi-aj-firma-v-konkurze.html

Za škody vzniknuté v dôsledku snehu či poľadovice na chodníkoch alebo iných priestoroch zodpovedajú majitelia
priľahlých nehnuteľností.
TRENČÍN. Advokát Andrej Hudcovic hovorí o právnej zodpovednosti ľudí i firiem za odpratávanie snehu z chodníkov
alebo striech.
Počasie v Trenčíne sa občas zhorší aj do podoby kalamity. Zasnežené a zľadovatené chodníky alebo cencúle na
strecháchmôžuspôsobiť nešťastia. Kto je zodpovedný za odpratávanie snehu?
- Podľa zákona zodpovednými za odpratávanie snehu či poľadovice sú vlastníci, správcovia alebo užívatelia priľahlých
nehnuteľností. Zodpovednosť v prípade právnickej osoby leží len na nej, pretože má vlastnú právnu subjektivitu. Jej môžu
uložiť pokutu za porušenie zákona či všeobecne záväzného nariadenia.
Poznáme prípad napríklad areálu bývalej Ozety v Trenčíne, kde sú firmy v konkurznom konaní. Ako v týchto prípadoch
postupovať?
- Ak sa na majetok spoločnosti vyhlásil konkurz, nemení sa na právnej subjektivite právnickej osoby takmer nič. Prakticky
však v takom prípade ukladanie pokút či uplatňovanie si náhrady škody nie je veľmi zmysluplné. Ak je právnická osoba v
konkurze, je predpoklad, že je zadlžená a nie je schopná plniť svoje splatné záväzky, a teda pokutu či prípadnú súdom
priznanú náhradu škody nebude mať z čoho zaplatiť. Výkon takého rozhodnutia zrejme nebude úspešný.
Ako je to so zodpovednosťou u majiteľa domu, ktorý napríklad svoju nehnuteľnosť predáva a priamo v nej nebýva?
- Majiteľ domu je zodpovedný aj v prípade, ak v dome z akéhokoľvek dôvodu nebýva alebo ho práve predáva.
Zodpovedný je až do okamihu zavkladovania kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností. Až vtedy vlastne prestáva byť v
právnom zmysle vlastníkom. Ak dom s priľahlými pozemkami vlastník prenechal do užívania inej osobe, či jej správou
poveril iný subjekt, potom sa môže zodpovednosti zbaviť. Musí však uvedené skutočnosti preukázať.
Rovnaký princíp sa dá uplatniť aj v bytovkách či činžiakoch?
- Áno, len zodpovedným subjektom je buď spoločenstvo vlastníkov bytov, alebo správca, ktorý na základe zmluvy
vykonáva správu bytového domu, ak zmluva rieši aj odpratávanie snehu z priľahlých chodníkov a ich čistenie. Ak by
zmluva o výkone správy čistenie priľahlých chodníkov od snehu a ľadu neobsahovala, potom sú zodpovednými všetci
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spoluvlastníci pozemkov susediacich s chodníkom. Prípadná žaloba by musela v tomto prípade smerovať proti všetkým
spoluvlastníkom zapísaným na liste vlastníctva.
Späť na obsah

2.5. Poslanci sa budú opäť venovať aj hokeju: Sledujte nás online
[poprad.dnes24.sk; 11/02/2015; Monika Vengrínová ; Zaradenie: Poprad]
http://poprad.dnes24.sk/volba-clenov-komisii-ci-zastupcov-rad-skol-aj-o-tom-bude-dnesne-msz-sledujte-nas-online-197486

Po dvoch mesiacoch opäť zasadlo Mestské zastupiteľstvo (MsZ) mesta Poprad. Preberať sa bude niekoľko zaujímavých
tém. Sledujte nás online.
8 fotiek
9:00 – otvorenie MsZ
9:16 – Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva mesta Poprad a voľba jej predsedov, podpredsedov a členov
komisií
MsZ zriaďuje päť komisií Mestského zastupiteľstva mesta Poprad a to:
- Komisia sociálna, bytová a zdravotná (zmena názvu – pridané "zdravotná")
- Komisia finančná
- Komisia výstavby a majetku
- Komisia školstva, športu a mládeže
- Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry
- schvaľovaní boli len poslanci, neposlancov dnes MsZ neschvaľovalo
- schválené 9:22 – Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov
- MsZ zriaďuje šesť člennú mestskú radu
- schválené
9:23 – Voľba predsedov výborov volebných obvodov
- sú zriadené 2 výbory s pôsobnosťou podľa volebných obvodov:
- Centrum, sídlisko Západ, Veľká, Spišská Sobota, Matejovce, Stráže pod Tatrami.
- Juh I., Juh II., Juh III., Juh V., Juh VI., Kvetnica.

Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk

12. 2. 2015
Monitoring pre ZBHS
Členmi výborov sú všetci poslanci zvolení v danom volebnom obvode. Na čele výboru je predseda, ktorým je člen výboru
zvolený výborom.
– zvolené
9:26 – Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám prenájmu nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za
prenájom nebytových priestorov
– návrh prešiel
9:29 – Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku
– informačný kiosk pôvodne umiestnený v priestoroch NsP Poprad a elektronický zabezpečovací systém umiestnený v
budove Reduty, ktoré sú nefunkčné :
- schválené
9:31 – schvaľujú sa prenájmy bytov a nebytových priestorov
– schválené
9:33 – Informatívna správa ohľadne riešenia problému prístupových lávok k polyfunkčným bytovým domom na Nám.
sv. Egídia v Poprade, súp. č. 2950, 3003, 3004, 3005, 3006.
– berie na vedomie
9:35 – Návrh na zrušenie časti Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 207/2014 zo dňa 23. 09. 2014 z
dôvodu neuzatvorenia kúpnej zmluvy na jeden z troch samostatných predmetov súťaže s víťazom súťaže spoločnosťou
Jarident, s. r. o., Podtatranská 2501, 058 01 Poprad a návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Poprad, a to pozemku parc. č. KN-C 1284/1 o výmere 623 m2 v katastrálnom území
Poprad.
- ide o vnútroblok obchodného centra Limba
- na tretiu časť navrhujú vyhlásiť verejnú súťaž
– schválené
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9:38 – Návrh na zrušenie podielového spoluvlastníctva a vzájomné vysporiadanie a návrh na zámenu pozemkov, a to
parc. č. KN-E 3652, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1615 m2 a parc. č. KN-E 3653, zastavané plochy a nádvoria o
výmere 1158 m2, vedené na liste vlastníctva č. 5976 a parc. č. KN-E 3667, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1060
m2 a parc. č. KN-E 3668, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1006 m2, vedené na liste vlastníctva č. 5974 v
katastrálnom území Poprad.
– schválené
9:46 – Návrh na udelenie súhlasného stanoviska k vyhláseniu o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v prospech
Mariána Kaňu a Mikuláša Kaňu, k nehnuteľnostiam pozemkom parc. č. KN-C 991, zastavané plochy a nádvoria o výmere
86 m2 a parc. č. KN-C 993, záhrady o výmere 413 m2 v katastrálnom území Veľká.
– schválené
9:47 – Návrh na schválenie bezodplatného nadobudnutia nehnuteľností v katastrálnom území Veľká do vlastníctva Mesta
Poprad z vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania stavby "D1
Mengusovce – Jánovce".
– schválené
9:50 – Návrh na zmenu Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 126/2014 zo dňa 11. 08. 2014, ktorým bol
schválený predaj novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3196/30, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2 a
novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3216/21, ostatné plochy o výmere 154 m2, odčlenených geometrickým plánom
č. 36444499–75/2014 z pozemku parc. č. KN-E 891/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2208 m2 v
katastrálnom území Poprad, Jozefovi Olearčinovi, Dostojevského 4532/45, 058 01 Poprad.
– schválené
9:51 – Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 203/2014 zo dňa 23. septembra 2014,
ktorým bol podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválený
spôsob prevodu nehnuteľností v areáli bývalých Dukelských kasární a podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov schválené podmienky obchodnej verejnej súťaže
– schválené
Zdroj - Dnes24.sk
Späť na obsah
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2.6. Výstavba malých domových kotolní sa neuľahčí, Viskupič s neuspel
[teraz.sk; 11/02/2015; TASR ]
http://www.teraz.sk/ekonomika/vystavba-malych-domovych-kotolni-sa/119850-clanok.html

Opozičný poslanec z hnutia Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Jozef Viskupič dnes neuspel zo svojím
návrhom, aby sa uľahčila výstavba malých domových kotolní.
Ilustračné foto Foto: TASR/Dušan Hein
Bratislava 11. februára (TASR) - Zákon o tepelnej energetike sa meniť nebude. Opozičný poslanec z hnutia Obyčajných
ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Jozef Viskupič dnes neuspel zo svojím návrhom, aby sa uľahčila výstavba malých
domových kotolní.
Podľa poslanca zmena zákona o tepelnej energetike z minulého roka obmedzuje v súčasnosti vlastníctvo majiteľov bytov.
Do právnej normy sa podľa neho pri minuloročných zmenách napríklad dostalo ustanovenie, podľa ktorého pri výstavbe
domových kotolní má veľký dodávateľ tepla v stavebnom konaní postavenie dotknutého orgánu, ktorého stanovisko je
ako účastníka konania záväzné.
Viskupič navrhoval, aby si oprávnené osoby, vrátane spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom
dome, mohli zvoliť výhodné dodávky tepla. "Cieľom je odstrániť neprijateľný súčasný stav, podľa ktorého dodávateľ tepla
môže svojím stanoviskom vetovať vznik vlastnej konkurencie, či svojvoľne brániť v konaní nezaloženom na princípe
podnikania. V dôsledku navrhovanej právnej úpravy by už nemohla byť výlučne zo strany dodávateľa znemožnená
výstavba vlastnej kotolne v bytovom dome," uviedol v dôvodovej správe k novele zákona Viskupič.
Zároveň uviedol, že domácnosti, ktoré sa odpoja od centrálneho dodávateľa tepla, môžu ročne ušetriť približne 300 eur.
Za zmenu zákona vznikla na Slovensku aj petícia. Jej organizátori informovali, že by sa chceli obrátiť aj na prezidenta SR
Andreja Kisku so žiadosťou o právnu pomoc pri riešení podľa nich protiústavnosti niektorých ustanovení zákona.
Späť na obsah

2.7. KOMUNÁLNA poisťovňa radí
[Stop magazín; 02/2015; 06/02/2015; s.: 25; Dávid Furon ; Zaradenie: Retro]

Dávid Furon
Z akých poistiek môžem žiadať odškodné ak mi sneh alebo ľad spadne zo strechy budovy na moje auto a poškodí ho?
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Odškodné je možné získať z povinného zmluvného poistenia (PZP), havarijného poistenia a poistenia všeobecnej
zodpovednosti za škodu. Ak má poškodený uzavreté PZP u nás s verejným prísľubom poistného plnenia v prípade živlu,
je možné škodu vyplatiť aj z tejto poistky, ak situáciu nebolo možné zvrátiť ľudským konaním. V prípade havarijnej poistky
je živelná udalosť súčasťou základného krytia poistky. Treba však počítať so spoluúčasťou. Je však na dohode medzi
poškodeným a správcom budovy (odkiaľ sneh padol), či sa bude podieľať na spoluúčasti aj on, alebo si to poškodený
uhradí sám. Poslednou možnosťou je žiadať odškodné z poistky všeobecnej zodpovednosti za škodu, ktorú by mal mať
uzavretú majiteľ domu. Poistený následne musí priznať svoje zavinenie, či zanedbanie povinnosti, pretože inak poisťovňa
nebude môcť vyplatiť poistné plnenie. Ak poistený vinu neprizná, v takomto spornom prípade musí rozhodnúť príslušný
súd, ktorý o nároku poškodeného rozhodne.
Späť na obsah

2.8. Štát chce nový register so všetkými adresami na Slovensku
[sme.sk; 11/02/2015; Redakcia ; Zaradenie: Z domova]
http://s.sme.sk/r-rss/7640321/www.sme.sk/stat-chce-novy-register-so-vsetkymi-adresami-na-slovensku.html

Štátna evidencia adries ráta s presnými súradnicami vchodov do budov, pomôcť by to malo aj hasičom a záchranárom.
BRATISLAVA. Štát chce vytvoriť nový register, v ktorom majú byť informácie o všetkých adresách aj s presným
vyznačením vchodov do budov.
Počíta s tým návrh zákona o registri adries, ktorý v stredu schválila vláda. Štátna evidencia má popisovať umiestnenie
vchodov bytových a nebytových budov, a to aj na mape Slovenska.
"Úprava má aj významný vplyv na zložky záchranného systému pri záchrane životov, pri ochrane majetku, napríklad v
súvislosti s požiarmi či inými udalosťami," uvádza dôvodová správa k návrhu.
Mená nebudú zverejnené
Vytvorenie registra adries súvisí s národným projektom informatizácie verejnej správy. Jedným z hlavných cieľov tejto
reformy je aj vytvorenie základných registrov pre údaje, s ktorými pracujú orgány verejnej moci.
Tieto registre majú údaje sprístupňovať pre spomínané orgány a za určitých podmienok aj pre fyzické a právnické osoby.
Register adries je jedným zo základných registrov. Nebudú sa v ňom spomínať osoby, ktoré na adresách bývajú alebo
majú k budovám práva.
Legislatíva zavádza do právneho poriadku dva nové inštitúty. Prvým je "adresný bod", teda geopriestorový údaj, ktorý
označuje polohu vchodu do bytovej a nebytovej budovy v priestore.

Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk

12. 2. 2015
Monitoring pre ZBHS
Priestorové údaje
Druhou novinkou má byť "geografická os ulice", tiež priestorový údaj. Register adries by mal podľa návrhu zákona
obsahovať aj ďalšie doplnkové údaje, ktoré nie sú súčasťou adresy.
"Tieto údaje slúžia najmä na rozlišovanie medzi bytovými a nebytovými budovami," píše sa v dôvodovej správe.
Podľa tvorcov zákona sú osobitnou kategóriou údaje o bytoch a číslach podlaží v prípade bytových budov, ktoré môžu
pomôcť záchranným zložkám lepšie sa orientovať v budove.
Zákon by mal platiť od 1. júla 2015. Na naplnenie registra dáva návrh zákona jeden rok.
Späť na obsah

2.9. Výstavba malých domových kotolní sa neuľahčí, Viskupič s návrhom neuspel
[energia.sk; 11/02/2015; TASR 2015 ; Zaradenie: energia.sk]
http://www.energia.sk/spravodajstvo/zemny-plyn-a-teplo/vystavba-malych-domovych-kotolni-sa-neulahci-viskupic-s-navrhomneuspel/15615/

Zákon o tepelnej energetike sa meniť nebude. Opozičný poslanec z hnutia Obyčajných ľudí a nezávislých osobností
(OĽaNO) Jozef Viskupič dnes neuspel zo svojím návrhom, aby sa uľahčila výstavba malých domových kotolní.
Podľa poslanca zmena zákona o tepelnej energetike z minulého roka obmedzuje v súčasnosti vlastníctvo majiteľov
bytov. Do právnej normy sa podľa neho pri minuloročných zmenách napríklad dostalo ustanovenie, podľa ktorého pri
výstavbe domových kotolní má veľký dodávateľ tepla v stavebnom konaní postavenie dotknutého orgánu, ktorého
stanovisko je ako účastníka konania záväzné.
Viskupič navrhoval, aby si oprávnené osoby, vrátane spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom
dome, mohli zvoliť výhodné dodávky tepla. "Cieľom je odstrániť neprijateľný súčasný stav, podľa ktorého dodávateľ tepla
môže svojím stanoviskom vetovať vznik vlastnej konkurencie, či svojvoľne brániť v konaní nezaloženom na princípe
podnikania. V dôsledku navrhovanej právnej úpravy by už nemohla byť výlučne zo strany dodávateľa znemožnená
výstavba vlastnej kotolne v bytovom dome," uviedol v dôvodovej správe k novele zákona Viskupič.
Zároveň uviedol, že domácnosti, ktoré sa odpoja od centrálneho dodávateľa tepla, môžu ročne ušetriť približne 300 eur.
Za zmenu zákona vznikla na Slovensku aj petícia. Jej organizátori informovali, že by sa chceli obrátiť aj na prezidenta
SR Andreja Kisku so žiadosťou o právnu pomoc pri riešení podľa nich protiústavnosti niektorých ustanovení zákona.
Copyright © TASR 2015
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Späť na obsah

2.10. Poslanci rokovali skoro šesť hodín: Toto všetko schvaľovali
[poprad.dnes24.sk; 11/02/2015; Monika Vengrínová ; Zaradenie: Poprad]
http://poprad.dnes24.sk/volba-clenov-komisii-ci-zastupcov-rad-skol-aj-o-tom-bude-dnesne-msz-sledujte-nas-online-197486

Po dvoch mesiacoch opäť zasadlo Mestské zastupiteľstvo (MsZ) mesta Poprad. Prečítajte si, čo všetko poslanci schválili.
8 fotiek
Videá z MsZ nájdete na našom YouTube kanáli (videá nahrávame postupne)
9:00 – otvorenie MsZ
9:16 – Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva mesta Poprad a voľba jej predsedov, podpredsedov a členov
komisií
MsZ zriaďuje päť komisií Mestského zastupiteľstva mesta Poprad a to:
- Komisia sociálna, bytová a zdravotná (zmena názvu – pridané "zdravotná")
- Komisia finančná
- Komisia výstavby a majetku
- Komisia školstva, športu a mládeže
- Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry
- schvaľovaní boli len poslanci, neposlancov dnes MsZ neschvaľovalo
- schválené 9:22 – Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov
- MsZ zriaďuje šesť člennú mestskú radu
- schválené
9:23 – Voľba predsedov výborov volebných obvodov
- sú zriadené 2 výbory s pôsobnosťou podľa volebných obvodov:
- Centrum, sídlisko Západ, Veľká, Spišská Sobota, Matejovce, Stráže pod Tatrami.
- Juh I., Juh II., Juh III., Juh V., Juh VI., Kvetnica.
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Členmi výborov sú všetci poslanci zvolení v danom volebnom obvode. Na čele výboru je predseda, ktorým je člen výboru
zvolený výborom.
– zvolené
9:26 – Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám prenájmu nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za
prenájom nebytových priestorov
– návrh prešiel
9:29 – Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku
– informačný kiosk pôvodne umiestnený v priestoroch NsP Poprad a elektronický zabezpečovací systém umiestnený v
budove Reduty, ktoré sú nefunkčné :
- schválené
9:31 – schvaľujú sa prenájmy bytov a nebytových priestorov
– schválené
9:33 – Informatívna správa ohľadne riešenia problému prístupových lávok k polyfunkčným bytovým domom na Nám.
sv. Egídia v Poprade, súp. č. 2950, 3003, 3004, 3005, 3006.
– berie na vedomie
9:35 – Návrh na zrušenie časti Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 207/2014 zo dňa 23. 09. 2014 z
dôvodu neuzatvorenia kúpnej zmluvy na jeden z troch samostatných predmetov súťaže s víťazom súťaže spoločnosťou
Jarident, s. r. o., Podtatranská 2501, 058 01 Poprad a návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Poprad, a to pozemku parc. č. KN-C 1284/1 o výmere 623 m2 v katastrálnom území
Poprad.
- ide o vnútroblok obchodného centra Limba
- na tretiu časť navrhujú vyhlásiť verejnú súťaž
– schválené
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9:38 – Návrh na zrušenie podielového spoluvlastníctva a vzájomné vysporiadanie a návrh na zámenu pozemkov, a to
parc. č. KN-E 3652, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1615 m2 a parc. č. KN-E 3653, zastavané plochy a nádvoria o
výmere 1158 m2, vedené na liste vlastníctva č. 5976 a parc. č. KN-E 3667, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1060
m2 a parc. č. KN-E 3668, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1006 m2, vedené na liste vlastníctva č. 5974 v
katastrálnom území Poprad.
– schválené
9:46 – Návrh na udelenie súhlasného stanoviska k vyhláseniu o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v prospech
Mariána Kaňu a Mikuláša Kaňu, k nehnuteľnostiam pozemkom parc. č. KN-C 991, zastavané plochy a nádvoria o výmere
86 m2 a parc. č. KN-C 993, záhrady o výmere 413 m2 v katastrálnom území Veľká.
– schválené
9:47 – Návrh na schválenie bezodplatného nadobudnutia nehnuteľností v katastrálnom území Veľká do vlastníctva Mesta
Poprad z vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania stavby "D1
Mengusovce – Jánovce".
– schválené
9:50 – Návrh na zmenu Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 126/2014 zo dňa 11. 08. 2014, ktorým bol
schválený predaj novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3196/30, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2 a
novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3216/21, ostatné plochy o výmere 154 m2, odčlenených geometrickým plánom
z pozemku parc. č. KN-E 891/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2208 m2 v katastrálnom území
Poprad, Jozefovi Olearčinovi.
– schválené
9:51 – Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 203/2014 zo dňa 23. septembra 2014,
ktorým bol podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválený
spôsob prevodu nehnuteľností v areáli bývalých Dukelských kasární a podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov schválené podmienky obchodnej verejnej súťaže
– schválené
9: 52 – Návrh na zrušenie časti Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 40/2006, bod B. 1071 g) zo dňa 28.
07. 2006, ktorým bol schválený predaj nebytových priestorov v objekte súp. č. 1744 na pozemkoch parc. č. 1120 a 1121,
v katastrálnom území Spišská Sobota spoločnosti 101 % spol. s r. o., Okružná 74, 058 01 Poprad, s podmienkou
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zriadenia vecného bremena práva bezodplatného užívania priestorov Klubu dôchodcov na dobu 15 rokov a s vecným
bremenom práva užívania priestorov divadla za rovnakých podmienok na dobu 15 rokov pre dovtedajšieho nájomcu.
– schválené
9:55 – Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 10/2013 zo dňa 11. 02. 2013, ktorým bol
schválený podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj
pozemku parc. č. KN-C 105, ostatné plochy o výmere 94 m2 v katastrálnom území Spišská Sobota Danielovi Pompovi s
manželkou Hedvigou Pompovou.
- prechod na nájomnú zmluvu, návrh na odpredaj navrhujú zrušiť
– schválené
9:57 – Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 3/2003 o používaní symbolov mesta
Poprad
– VZN napadol okresný prokurátor
- symboly sa budú upravovať vo VZN
– schválené
9:59 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok
– Švagerko – návrh – ako pri havarijných stavoch riešiť zásobovanie vodou obyvateľov a domácnosti
- Baran – výdajných miest je na niektorých miestach málo a poriadok sa tam neudrží – musí byť stanovený poriadok,
nakoľko vieme, ako sa ľudia pri havarijných stavoch správajú – je potrebné to rozmiestniť tak, aby to bolo rovnomerné
podľa počtu obyvateľov
- Švagerko – je potrebné mať pripravené materiály, aby ľudia vedeli, ako sa majú v krízových situáciách správať
- Baran – aby mali ľudia istotu – ja Juhu je len desať, pričom celý zvyšok mesta je cca štyridsať – na Juhu je potrebné,
aby ich bolo viac
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- schválené s pozmeňujúcim návrhom poslanca Barana 10:12 – Návrh na zverenie dopravných stavieb do správy Správe
mestských komunikácií Poprad
- schválené
10:14 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 2/2015 o ustanovení sumy úhrady za vydanie
náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb
psa zakázaný a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na území
mesta Poprad
- Madzinová – je to ciltivá téma, ktorá prináša obom stranám problémy – aby VZN upravovalo ustanovenia, ktoré sú
prekonané dobou – ide o väčšiu skupinu obyvateľov – napr. riešenie bezpečnosti, úprava voľného držania psov,
zodpovednosť za svojho psa, motiváciu čipovania – navrhujem tento bod preto stiahnuť
Košický – vymedzenie miest s voľným pohybom psa – doplniť zákaz vstupu so psom v park pred kostolom Sv. Cyrila a
Metoda – navrhujem doplniť
- Bohunická – čoraz viac ľudí vidíme, ktorí po svojich psoch zbierajú, stále je však tých psíčkarov, ktorí nezbierajú –
mestská polícia by mala na to dbať viac a pokutovať
- Gašper – čo sa týka parkov pre psov, rozpracováva sa koncepcia – jedna z úloh rady pre priestorové plánovanie bude,
že od nich budeme žiadať, aby vytipovali miesta, kde by tieto parky v meste mohli byť vytvorené
- Pčola – navrhujem, aby bol tento bod stiahnutý
- Schlosserová – prosím o stiahnutie bodu z rokovania – myslím si, že voľný pohyb psov by nemal pred kostolom Sv.
Cyrila a Metoda a školami pobehovať
- Švagerko – ak by sme tento bod stiahli, platilo by stále staré a tým by sme porušovali zákon – otázka psíčkarov je
širokospetrálna – mali by sme sa psíčkarom viac venovať a pristupovať k tomu citlivo
Kozlerová – rozšírenie zón, kde by sa psíčkari nemali pohybovať – máme niektoré veci vo VZN nad rámec zákona, preto
nás prokurátor napáda
- Švagerko – návrh nech sa spracuje do júna
- schválené doplnenie, aby sa návrh prepracoval a MsZ sa k tomu vrátilo neskôr – prepracované do júna
- schválený návrh p. Košického – zákaz pohybu psov pred kostolom Sv. Cyrila a Metoda
- schválený navrhovaný celý bod
10:39 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 3/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Poprad č. 7/2008 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta
Poprad
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- schválené
10:41 – Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2012 o dodržiavaní čistoty na verejných
priestranstvách, verejnom poriadku, zabezpečení zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií a o obmedzení a
zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Poprad a Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu
mesta Poprad č. 2/2012 o dodržiavaní čistoty na verejných priestranstvách, verejnom poriadku, zabezpečení zjazdnosti a
schodnosti miestnych komunikácií a o obmedzení a zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Poprad.
- Baran – bol by som rád, keby sme spracovali nové VZN v intenciách zákona, nakoľko sú tam nové veci, ako čistenie
priestorov od snehu a ľadu – vznikali hádky okolo toho, kto je za daný úsek na očistenie zodpovedný – občania nás stále
kritizujú za to, že sa nerieši zákaz požívania alkoholických nápojov na verejnosti – je to rovnako vážna téma, ako psíčkari
– navrhujem, aby sme nové VZN spracovali, nie ho len pozmenili
- Marušin – náčelník polície – čo sa týka tvorby tohto VZN, pristúpili sme k tomu, aby sme ho dali dokopy – prišiel protest,
nakoľko niektoré veci išli nad rámec zákona – máme list z ministerstva vnútra, že mestá si môžu nočný kľud stanoviť
podľa seba a to je potom pre občanov záväzné – nemáme však žiadne možnosti ho riešiť, jedine udeliť pokutu, ale nočný
kľud stanovený nebol a tak nebolo možné uložiť pokutu, preto sme určili nočný kľud od 22.00 do 6.00 hodiny.
Čo sa týka poživania alkoholu na verejnosti, to máme dobre spracované. Chceme, aby ľudia boli spokojní pri riešení tejto
otázky. Zrušením tohto VZN žiadny policajt nebude môcť riešiť rušenie nočného pokoja blokovými pokutami.
- Baran – mali by sme si dať termín, do kedy VZN pripravíme
- Marušin- všeky blokové pokuty sú príjmom obce.
- Lajčák – máme čas do 10.3. tieto VZN-ká upraviť a rozdeliť ich, tak aby sme to teraz netlačili, keď ešte máme čas – týka
sa to dvoch skupín – bezdomovcov a mládeže
prestávka
11:20 – koniec prestávky
- schválené – bude sa upravovať VZN 11:26 – Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl i do
rady školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad a do obecnej školskej rady
- schválené
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11:29 – Návrh na vecnú náplň rozpočtu na rok 2015 v Programe 11: Šport, podprogram 11.2: grantová podpora športu –
dotácie pre športové kluby
- prišlo šesť žiadostí o poskytnutie dotácie
- Mestu Poprad bolo predložených 6 žiadostí o poskytnutie dotácií na športovú činnosť (HK Poprad, s.r.o., HOKEJOVÝ
KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD, Basketbalová akadémia mládeže Poprad, Futbalový klub Poprad, ŽHK
POPRAD).
Cieľom Mesta Poprad v roku 2015 je naďalej podporovať športové kluby v súlade s prijatou Koncepciou rozvoja športu v
meste Poprad. Prioritu budú tvoriť najmä družstvá v športoch hokej, futbal, basketbal. V kalendárnom roku 2015 na
základe návrhu poslancov mestského zastupiteľstva navrhujeme schváliť výšku dotácie pre jednotlivé športové kluby
takto:
- HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 51 000,– E
Z dôvodu podpory žiackych a mládežníckych kategórií ľadového hokeja navrhujeme pre HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ
KLUB POLÍCIE POPRAD schváliť dotáciu vo výške 51 000,– E.
- Futbalový klub Poprad 45 000,–E Z dôvodu podpory žiackych a mládežníckych kategórií vo futbale navrhujeme pre
Futbalový klub Poprad schváliť dotáciu vo výške 45 000,– E.
- Basketbalová akadémia mládeže Poprad 23 000,–E Z dôvodu podpory mládežníckych kategórií v basketbale
navrhujeme pre Basketbalovú akadémiu mládeže Poprad schváliť dotáciu vo výške 23 000,– E.
– Madzinová – poslanci sa stretli a dnes sú už schválené komisie školstva, športu a mládeže a po vyhodnotení všetkého,
navrhujeme podporiť aj basketbalový klub vo Svite – opierame sa o tri zákony, v ktorých sa nespochybňuje, že klub môže
mať aj v inom meste – tu je 80 % detí z tohto klubu popradské deti z popradských škôl – navrhujem, aby sme 1000 eur
zobrali Hokejovému klubu a tiež skrátili rezervu o 1 750 eur (ponechali rezervu vo výške 8 000 eur), to znamená, aby sme
basketbalovému klubu dali podporu vo výške 2 750 eur.
- táto žiadosť prišla neskoro, aj keď sa o nej rokovalo. Mesto nikdy neposkytlo podporu klubu na území iného mesta, ale
je to možné.
- Baran – prikláňam sa a podporím návrh kolegyne Madzinovej – ja som bol pri zrode klubu a bolo to na podporu mládeže
v športových aktivitách a ide o našich chlapcov.
- Lajčák – každý pochopil, že ak sú požiadavky na podporu vo výške 710 tisíc a my môžeme deliť 128 tisíc, tak je
samozrejmé, že v žiadnom prípade nemôžeme uspokojiť všetkých – deliť môžeme len z toho, čo máme. Mesto určite
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musí podporovať mládež, ale ak si niekto myslí, že im dáme peniaze a oni si s nimi budú robiť, čo chcú a ešte aj budú
mať pocit, že sme povinný ich podporovať, tak takto to nefunguje. Proti návrhu p. Madzinovej nemám nič a navrhujem
podporiť to.
- Gašper – mám plnú dôveru v rozdelenie, ako to navrhol p. Lajčák a nemám nič proti tomu, aby sme podporili deti vo
Svite, ale na druhej strane v Poprade trénuje veľa detí z iných miest a obcí, nemali by sme preto od tých miest a obcí
žiadať tiež príspevok?
- Madzinová – dve z týchto klubov majú dresy s nápisom BKM Poprad a okrem toho boli na Majstrovstvách Slovenska,
takže reprezentujú Poprad, ale len trénujú vo Svite.
- Švagerko – sami máme málo a máme dávať niekomu v inom meste? Tiež nechodím po primátoroch, aby napr.
svitovský primátor podporil dievčatá zo Svitu, ktoré hrajú basketbal v Poprade. Ale je to na vás poslancoch.
– schválené aj s podporou basketbalového klubu Svit (12 za, 7 proti)
11:53 – Návrh na schválenie vstupu Mesta Poprad do miestnej akčnej skupiny (MAS) ProTatry, o. z.
– Wzoš – pozval som predsedu predstavenstva tejto akčnej skupiny p. Dudu – starostu obce Veľká Lomnica, aby
vysvetlil, o čo v tejto skupine ide
- Duda – toto OZ má ambíciu žiadať prostriedky, ktoré sú kumulované v programe rozvoja vidieka – je možnosť dostať
prostriedky určené na rozvoj aktivít, s ktorými sa vidiecke oblasti potýkajú – prijímateľom týchto prostriedkov môžu byť len
OZ, ktoré získajú štatút miestnej akčnej skupiny (MAS). Na to, aby vzniklo v súlade so zákonom, musí ho podporiť sedem
miest katastrálne podporených. Toto OZ je verejnosúkromné partnerstvo. Mesto Poprad nebude môcť získavať priamo
tieto peniaze, ale umožní, aby všetky spolky a združenia na území mesta mohli tieto prostriedky získavať.
- Kubus – s akou koncepciou do toho idete? Čo chcete rozvíjať? Aký produkt chcete ponúkať? A čo chce ponúknuť
mesto? My ako mesto nemáme vytvorenú SWOT analýzu a chceme vstupovať do takýchto spolkov? My si máme urobiť
poriadok, ako chceme podporovať cestovný ruch a nevstupovať do takýchto združení. Ja si osobne myslím, že sú to
zbytočne vynaložené peniaze, keď môžeme byť vo veľkom združení ako je OOCR a snažiť sa, aby fungovala lepšie.
- Švagerko – ak nie je cestovný ruch organizovanie podujatí, tak neviem, čo to je. - Wzoš – Poprad má ambíciu byť
silným mestom, musíme sa spájať v regióne, starať sa aj o svoje okolie. Nemôže byť Poprad perlou a okolie s
prepáčením hnojom. Musíme komunikovať aj s okolím mesta. Poprad by mal prevziať líderstvo regiónu a napr. TV
Poprad by sa mohla stať regionálnou TV a získavať peniaze práve z tohto.
- Duda – Je potrebné oddeliť OOCR a toto OZ. Tu sa ponúkajú prostriedky z ministerstva hospodárstva na iné veci ako
OOCR. Ak vstúpite do tohto združenia dáte možnosť spolkom, klubom, združeniam, aby mohli čerpať prostriedky. Ak
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nevstúpite, nebudú mať túto možnosť. Je to ideálna možnosť odbremeniť rozpočet mesta, aby ste nemuseli až takou
výškou športové kluby a pod., ale dostanú peniaze z ministerstva pôdohospodárstva.
- Kromka – mali by sme ešte počkať, nebránime sa vstupu do tejto skupiny, ale mali by sme mať viac informácií.
- Duda – V najbližších dňoch sa bude udeľovať štatút MAS, čiže je najvyšší čas.
- prestávka
12:33 – koniec prestávky
12:34 – schválený vstup mesta Poprad do OZ Pro Tatry
- Igor Wzoš – zástupca v tomto OZ
12:36 – Návrh na schválenie zástupcu Mesta Poprad v Rade Združenia Euroregión Tatry
- bol tam Milan Baran – ten by bol odvolaný a stal by sa zástupcom Jozef Švagerko
- schválené
12:37 – Návrh na schválenie zástupcov Mesta Poprad v predstavenstve a dozornej rade Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Región Vysoké Tatry
- schválené
12:38 – Návrh na zmeny v Komisii pre priestorové plánovanie mesta Poprad
– Gašper – navrhujem zmenu názvu Komisiu na Radu, aby sa nemýlil s komisiami MsZ
- dvoch členov má v právomoci navrhnúť primátor a siedmich navrhla komisia architektov
- Kromka – táto komisia tu chýbala a cítme to aj my poslanci, že ju potrebujeme - schválené
12:44 – Návrh na schválenie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra Mesta Poprad
- Wzoš – chcel by som navrhnúť, aby sme sa vrátili k verejnému hlasovaniu tak, ako to bolo pred šiestimi rokmi
- plus aby sa doplnil do prihlášky štruktúrovaný životopis
- schválené
12:47 – Správa o zistených priestupkoch a o ich riešení Mestskou políciou Poprad
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- Marušin – náčelník MP – koncoročné obdobie sa spájalo s rôznymi kultúrnymi akciami, všade sme museli mať
pohotovosť. Hliadky tiež stále pôsobia v Matejovciach- situácia sa tam zlepšila.
- Doplnili sme kamerový systém v predstaničnom parku, Kino Tatran a dve kamery sme vymenili za tie, ktoré boli v zlom
technickom stave
- berie na vedomie
12:50 – Správa o vykonaných kontrolách
- boli vykonané kontroly hospodárenia s majetkom mesta v športových zariadeniach,ktoré sú vo vlastníctve mesta (Zimný
štadión, Aréna Poprad, Futbalový štadión a iné zariadenia)
- Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta poskytnutých formou dotácií podľa VZN č. 2/2013 v roku
2014 v subjektoch:
Ženský hokejový klub Poprad, o.z. (ŽHK)
Jazdecký klub FREESTYLE Poprad
Športový klub JUNIOR SKI Poprad
Automobilová orientačná súťaž klub Poprad
LÉTHÉ, n.o. Poprad
Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad
SRRZ – Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole, Štefánikova 99/72, Poprad
- nikde neboli zistené nedostatky
12:54 – Správa o kontrolnej činnosti za rok 2014
- vykonaných bolo vykonaných tridsať kontrol v roku 2014
- berie na vedomie
12:58 – Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2015
- schválené
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12:59 – Posúdenie projektového zámeru digitalizácie Kina Tatran
- Durbák – kino v roku 2011 ukončilo svoju činnosť
- vláda deklaruje podporuje digitalizácie kín, zdroje z audiovizuálneho fondu budú pravdepodobne v tomto roku
poslednými – už schválilo sa celkovo 93 projektov od roku 2010.
- v tomto roku by sme chceli zdigitalizovať aj Kino Tatran v Poprade – otvára sa otázka, či ho zdigitalizovať alebo nie, z
akých zdrojov to finncovať
- priemerná cena digitalizácie je sto tisíc eur – návratnosť päť rokov – delenie medzi prevádzkovateľom kina a fondom –
ročný príjem kina by musel byť 40 tisíc eur
- Wzoš – pre mňa Kino Tatran nie je o číslach a návštevnosti, ale je to kultúrna ustanovizeň a čím ďalej je takéto
kamenné kino unikát a tiež nikto nejde zrušiť knižnice, lebo sú stratové, z kultúrnych ustanovizní sa nedá urobiť nejaký
biznis – viem si predstaviť, že by sa to nastavili aj nejaké kongresové záležitosti tak, aby to kino bolo do maxima zaplnené
čo najčastejšie – máme vypracovaný skvelý plán
- Bohunická – ja budem hlasovať za
- Baran – súhlasím s pánom viceprimátorom – ale chcem sa opýtať, pôvodný zámer bol vytvoriť tam aj filmový klub a či
sa uvažuje s digitalizáciou aj sály na poschodí
- Durbák – počíta sa len s digitalizáciou veľkej hlavnej sály, momentálne sa nepočíta s malou sálou
- Wzoš – ale tam je projektor – premietanie tam môže začať aj dnes
- Švagerko – podmienkou je nepretržitá prevádzka päť rokov, čiže je potrebné o tom rokovať – som rád, že sa tieto veci
riešia – ja ako primátor budem strážiť rozpočet – nebuďme barbari a rozvíjajme aj to svoje duchovno
- Kavka – myslím si, že kino bude oživením centra mesta
- Wzoš – v minulosti bolo kino neziskové, lebo nemohli tam byť uvádzané premiéry kín, ale teraz je už možné premietať v
tom istom čase aj v Cinemaxe aj tu aj inde.
- Kromka – tento krok je nevyhnutný k záchrane kina
- schválené
- 13:16 – Zachovanie extraligového hokeja v Poprade
- Švagerko – stále sa opakujú veci, ktoré sú tu už niekoľko rokov – všetci poslanci dostali listy, v ktorých klub žiada o
podporu sumou asi 150 tisíc eur – chceme nastaviť objektívne podmienky financovania športu v Poprade
- návrh na zmenu rozpočtu
- Pčola – ako športovec a občan mesta vnímam túto problematiku z viacerých uhlov. My sme boli v minulosti pred túto
situáciu vždy boli postavený päť minút po dvanástej, keď sme vyťahovali klubom tŕň z päty. pripravuje sa nová koncepcia,
ktorá by mala uviesť, ako sa bude riešiť toto financovanie klubov tak, aby už na konci roka kluby vedeli, s akými
financiami majú počítať. už odmietam byť do budúcna rukojemníkom v tejto hre.
- Lajčák – v tomto prípade neexistuje dobré riešenie. ja ako športovec si myslím, že Poprad by bez hokeja nebol tým
správnym mestom, ale na druhej strane ako poslanec, ktorý nenarába so svojimi fianciami, musím mať výhrady k tomu,
ako sa táto situácia rieši – ak to schválime, o tri mesiace to máme znova. V dnešnej situácii ako predseda komisie, ktorá
podporuje šport, podporujem pomoc HK Poprad, lebo iná možnosť neexistuje, ale čakám zábezpeky, že už nikdy sa táto
situácia nezopakuje.
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- Švagerko – my sme sa stali rukojemníkmi a nerád robím rozhodnutia s nožom na krku – toto je potrebné riešiť so
zástupcami všetkých klubov a nielen v športe, ale i v kultúre a pod.
- Chceme mať v kluboch svojich zástupcov, ktorí budú odborne sa vyjadrovať
- Madzinová – šport je potrebné podporiť, ale tento spôsob sa mi nepáči. Ja si myslím, že hokejisti sa v plnej miere
spoliehali na to, že to dnes dopadne takto. A hovorilo sa, že sa bude podporovať mládež a znova sú nakúpení hráči s
vysokými odmenami.
- Skokan z HK Poprad – popradský hokej sa dlhodobo potkýna o to, že nemá dostatok finančných zdrojov, tento stav je
zapríčinený viacerými faktormi. Kedysi mal popradský hokej plnú podporu mesta, sponzorov, firiem v iných sumách v
akých sa pohybujeme dnes. v roku 2014 sme požiadali opätovne p. primátora o pomoc, lebo naša situácia je
neudržateľná. Popradské firmy nie sú ochotné hokej sponzorovať z viacerých zdrojov. dnes sa hovorí, že popradský
hokej je klubom jedného muža a pod.. my sme naposledy nastavovali systém tak, aby sme už nepotrebovali takúto
podporu, ale situácia sa zmenila a znova sme sa dostali do rovnakého kolobehu. my sme splnili, čo sme si sľúbili, ale
druhá strana sa zmenila a my z tohto kolotoča neviem von. my chceme, keď nám sponzori povedia,že nám peniaze dajú,
tak aby nám ich aj dali. jediný, koho sme mohli požiadať o pomoc, keď všetky ostatné prosby a dohody stroskotali, je
mesto.
- Kroták- zhruba 16 – 18 hráčov sú popradskí odchovanci
- Kromka – je čas nastaviť pravidlá tak, aby boli jasné, aby sme už takéto veci do budúcna nemuseli riešiť
- Gašper – ja som proti, lebo za 100 tisíc eur vieme kúpiť stroje na odhŕňanie snehu a iné potrebné veci
- Sichrovská – nebolo by dobré pozrieť sa na to, ako rozdeliť rozpočet klubu, lebo 80 % na mzdy je dosť veľa
- Skokan – klub za posledných šesť rokov znížil svoj rozpočet na polovicu
- Sichrovská – koľko hráčov by vám odišlo, keby ste zmenili rozpočet
- Skokan – sme asi jediný klub na Slovensku, kde hráči nemajú fixné platy, ale na základe nejakých ukazovateľov a hráči
majú čo najnižšie možné platy. Ak je našou ambíciou udržať mužstvo na konci extraligy, tak môžeme rozpočet ešte
znížiť, ale potom si musíme klásť otázku, či to má zmysel.
- Brenišin – viete si predstaviť, že KHL nemá peniaze a požiada akékoľvek mesto, aby ich podporilo?
- Skokan – my sme navštívili strašne veľa sponzorov, ale niektorí majú výhrady, že im hokej neprinesie nič. HK Poprad
žije z toho, čo mu nasľubujú sponzori, dá mu mesto, neprodukuje zisk, je odkázaný len na pomoc.
- Kozlerová – nedarí sa mi už šesť rokov, že mesto nemá čo podporovať šport, ale peniaze majú ísť na konkrétne
projekty, v žiadnom prípade nie na platy hráčov – ja sa s týmto neviem stotožniť – mám sa prykrývať len takou perinou,
na akú mám – neviem, do kedy sa mesto chce nechať tlačiť – ja už toto považujem, že je to zo strany hokejového klubu
vydieranie a z roka na rok viac
- Kroták – ja som pri hokeji v Poprade asi 20 rokov, vždy som podpisoval zmluvu pred sezónou a platila až do konca
- neschválené
- hlasovanie vyhlásené za zmätočné, hlasuje sa znova – schválené
13:56 – Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2015
- návrh na stiahnutie tohto materiálu a prerokovanie 25.3. na mimoriadnom zastupiteľstve
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- návrh na stiahnutie schválený
14:12– interpelácie poslancov
- Sichrovská – nespokojnosť s umiestnením kontajnerov v blízkosti chodníka pri železničnej a autobusovej stanici
- Košický – žiadosť o vyvodenie zodpovednosti za stav chodníkov po snehovej nádielke, čisteniu nebola venovaná
dostatočná pozornosť – ul. Mládeže
- nevenovala som dostatočná pozornosť prekážkam, ktoré zabraňovali k efektívnemu čisteniu
- Baran – kondezačné kotly
- ako je to s pamätnou tabuľou oslobodenia Popradu
- JUH V – Rysy, Oslava – parkovanie
- čo sa týka kalamity, boli rôzne názory, ja nechcem byť kritikom, ale pri vyhodnotení zimnej údržby by sme sa k tomu
mali vrátiť
- Schlosserová – učiteľky a riaditeľka ZUŠ – vstup do budovy, na WC si údajne vykonávajú hygienu ľudia bez domova,
aby sa to vyriešilo a bola zabezpečená bezpečnosť detí
- držitelia zlatej a striebornej Janského plakety, aby sa prehodnotilo parkovanie pre nich
14:29 – záverečná prezentácia poslancov
Zdroj - Dnes24.sk
Späť na obsah

2.11. Na kočík spadla masa snehu
[sme.sk; 11/02/2015; tasr ; Zaradenie: Spravodajstvo]
http://s.sme.sk/r-rss/7640689/bystrica.sme.sk/na-kocik-spadla-masa-snehu.html

Majiteľovi objektu hrozí pokuta 6638 eur.
BANŚKÁ BYSTRICA. Všetci vlastníci nehnuteľností sú povinní zabezpečiť také opatrenia, aby padajúcim snehom zo
striech neohrozili život alebo zdravie ľudí. Inak im hrozí pokuta 6638 eur. Upozornila na to dnes hovorkyňa
banskobystrického magistrátu Zdenka Sekerešová.
Reagovala tak aj v súvislosti s informáciou, ktorú dnes v poludňajších správach zverejnila TV JOJ. V centre Banskej
Bystrice, na Dolnej ulici, spadla zo strechy na kočík s dieťaťom masa snehu. Matka bola akurát v tom čase na
prechádzke so svojím päťmesačným dievčatkom. Záchranári dieťa previezli do nemocnice, kde ho ošetrili a prepustili
domov. Dieťa utrpelo povrchové zranenia na hlave.
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"Podľa všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Banská Bystrica, ak sa vytvoria na streche alebo odkvape
nehnuteľnosti cencúle, vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností sú povinní vykonať také opatrenia, aby cencúle a
ľad zo strechy neohrozovali život alebo zdravie ľudí," dodala Sekerešová.
Za porušenie ustanovení VZN o verejnom poriadku môže mesto uložiť pokutu až do výšky 6638 eur.
Podľa Sekerešovej budovy, ktoré sú vo vlastníctve mesta, pravidelne kontrolujú správcovia, ktorí sú za ne zodpovední.
Späť na obsah

2.12. Bábätko prežilo hrozivý pád snehu zo strechy
[pravda.sk; 11/02/2015; Milan Kráľ Pravda ; Zaradenie: Regióny]
http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/345324-babatko-prezilo-hrozivy-pad-snehu-zo-strechy/

Šťastný koniec mala stredajšia udalosť, ktorá na prvý pohľad pôsobila dosť dramaticky. Na kočík s päťmesačným
bábätkom padla zo strechy zľadovatená masa snehu. Dieťa však vyviazlo bez vážnejšieho poranenia.
Nehoda sa stala v centre Banskej Bystrice, na historickej Dolnej ulici. Matka sem prišla na prechádzku s detským
kočíkom, keď sa zrazu na nich zosypal sneh, ktorý zasiahol aj dieťa. Záchranka bola na mieste asi o tri minúty.
"Päťmesačné dievčatko malo len povrchové poranenia hlavy. Záchranári ho ošetrili a previezli do nemocnice," povedal
Boris Chmel, hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
V nemocnici dieťa jednorazovo ošetrili a prepustili domov. Podľa Olivera Petríka, námestníka riaditeľky Detskej fakultnej
nemocnice v Banskej Bystrici, neutrpelo vážnejšie zranenia a nebola potrebná hospitalizácia.
Na miesto, kde sa stala nehoda, privolali aj štátnu políciu. Podľa krajskej policajnej hovorkyne Márie Faltániovej však
hliadka iba preverila situáciu a spísala úradný záznam. "Nevyšetrujeme to ako trestný čin, pretože o žiadny nešlo. Možno
sa neskôr situácia zmení, ale v súčasnosti to polícia nerieši," dodala Faltániová.
Právnik Vladimír Pirošík, odborník na komunálne právo, pripomína, že zodpovednosť je v takýchto prípadoch
jednoznačne na vlastníkovi budovy, pretože na Slovensku platí ústavný princíp, že vlastníctvo zaväzuje. Podľa vyjadrenia
radnice nie je budova, z ktorej sa zosunul sneh, mestským majetkom, ale je v súkromnom vlastníctve.
Mesto zdôrazňuje, že všetci vlastníci nehnuteľností sú povinní podniknúť také opatrenia, aby padajúcim snehom zo
striech neohrozili život alebo zdravie ľudí. Budovy, ktoré sú vo vlastníctve mesta, pravidelne kontrolujú správcovia, ktorí
sú za ne zodpovední. Zodpovednosť za podobné nehody upravuje aj nariadenie, ktoré platí na území Banskej Bystrice.

Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk

12. 2. 2015
Monitoring pre ZBHS
"Všeobecne záväzné nariadenie mesta o verejnom poriadku na území mesta upozorňuje a dopĺňa niektoré ďalšie
skutočnosti – ak sa vytvoria na streche alebo odkvape nehnuteľnosti cencúle, tak vlastníci, správcovia alebo užívatelia
nehnuteľností sú povinní vykonať také opatrenia, aby cencúle a ľad zo strechy neohrozovali život a zdravie ľudí," vraví
Zdenka Sekerešová, hovorkyňa Banskej Bystrice.
Za porušenie tohto nariadenia môže mesto uložiť pokutu do výšky 6 638 eur.
&COPY; AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
Zdielať článok na Facebook
Späť na obsah

2.13. Na kočík s bábätkom spadla masa snehu: Prevoz do nemocnice a mastná pokuta!
[topky.sk; 11/02/2015; TASR ; Zaradenie: topky.sk]
http://www.topky.sk/cl/10/1456059/Na-kocik-s-babatkom-spadla-masa-snehu--Prevoz-do-nemocnice-a-mastna-pokuta-

Pošlite nám tip BANSKÁ BYSTRICA – Všetci vlastníci nehnuteľností sú povinní zabezpečiť také opatrenia, aby padajúcim
snehom zo striech neohrozili život alebo zdravie ľudí. Inak im hrozí pokuta 6638 eur. Upozornila na to dnes hovorkyňa
banskobystrického magistrátu Zdenka Sekerešová.
Reagovala tak aj v súvislosti s informáciou, ktorú dnes v poludňajších správach zverejnila TV JOJ. V centre Banskej
Bystrice, na Dolnej ulici, spadla zo strechy na kočík s dieťaťom masa snehu. Matka bola akurát v tom čase na
prechádzke so svojím päťmesačným dievčatkom. Záchranári dieťa previezli do nemocnice, kde ho ošetrili a prepustili
domov. Dieťa utrpelo povrchové zranenia na hlave.
"Podľa všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Banská Bystrica, ak sa vytvoria na streche alebo odkvape
nehnuteľnosti cencúle, vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností sú povinní vykonať také opatrenia, aby cencúle a
ľad zo strechy neohrozovali život alebo zdravie ľudí," dodala Sekerešová. Za porušenie ustanovení VZN o verejnom
poriadku môže mesto uložiť pokutu až do výšky 6638 eur.
Podľa Sekerešovej budovy, ktoré sú vo vlastníctve mesta, pravidelne kontrolujú správcovia, ktorí sú za ne zodpovední.
Zdielať článok na Facebooku
Späť na obsah

2.14. Zo strechy spadla na kočík s dieťaťom masa snehu,zasahovali záchranári
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[teraz.sk; 11/02/2015; TASR ]
http://www.teraz.sk/bratislava/banska-bystrica-kocik-sneh-strecha-pad/119902-clanok.html

Dieťa utrpelo povrchové zranenia na hlave. Majiteľovi objektu hrozí pokuta 6638 eur.
Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo
Banská Bystrica 11. februára (TASR) - Všetci vlastníci nehnuteľností sú povinní zabezpečiť také opatrenia, aby
padajúcim snehom zo striech neohrozili život alebo zdravie ľudí. Inak im hrozí pokuta 6638 eur. Upozornila na to dnes
hovorkyňa banskobystrického magistrátu Zdenka Sekerešová.
Reagovala tak aj v súvislosti s informáciou, ktorú dnes v poludňajších správach zverejnila TV JOJ. V centre Banskej
Bystrice, na Dolnej ulici, spadla zo strechy na kočík s dieťaťom masa snehu. Matka bola akurát v tom čase na
prechádzke so svojím päťmesačným dievčatkom. Záchranári dieťa previezli do nemocnice, kde ho ošetrili a prepustili
domov. Dieťa utrpelo povrchové zranenia na hlave.
"Podľa všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Banská Bystrica, ak sa vytvoria na streche alebo odkvape
nehnuteľnosti cencúle, vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností sú povinní vykonať také opatrenia, aby cencúle a
ľad zo strechy neohrozovali život alebo zdravie ľudí," dodala Sekerešová.
Za porušenie ustanovení VZN o verejnom poriadku môže mesto uložiť pokutu až do výšky 6638 eur.
Podľa Sekerešovej budovy, ktoré sú vo vlastníctve mesta, pravidelne kontrolujú správcovia, ktorí sú za ne zodpovední.
Späť na obsah

2.15. Hrôza v Banskej Bystrici: Na kočík s dieťaťom spadla zo strechy masa snehu!
[cas.sk; 11/02/2015; TASR ; Zaradenie: Čas.sk]
http://www.cas.sk/clanok/307764/hroza-v-banskej-bystrici-na-kocik-s-dietatom-spadla-zo-strechy-masa-snehu.html

Dieťatko utrpelo povrchové zranenia (ilustračné foto).
| Všetci vlastníci nehnuteľností sú povinní zabezpečiť také opatrenia, aby padajúcim snehom zo striech neohrozili život
alebo zdravie ľudí.
Inak im hrozí pokuta 6638 eur. Upozornila na to dnes hovorkyňa banskobystrického magistrátu Zdenka Sekerešová.
Reagovala tak aj v súvislosti s informáciou, ktorú dnes v poludňajších správach zverejnila TV JOJ. V centre Banskej
Bystrice, na Dolnej ulici, spadla zo strechy na kočík s dieťaťom masa snehu. Matka bola akurát v tom čase na
prechádzke so svojím päťmesačným dievčatkom. Záchranári dieťa previezli do nemocnice, kde ho ošetrili a prepustili
domov. Dieťa utrpelo povrchové zranenia na hlave.
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"Podľa všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Banská Bystrica, ak sa vytvoria na streche alebo odkvape
nehnuteľnosti cencúle, vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností sú povinní vykonať také opatrenia, aby cencúle a
ľad zo strechy neohrozovali život alebo zdravie ľudí," dodala Sekerešová. Za porušenie ustanovení VZN o verejnom
poriadku môže mesto uložiť pokutu až do výšky 6638 eur. Podľa Sekerešovej budovy, ktoré sú vo vlastníctve mesta,
pravidelne kontrolujú správcovia, ktorí sú za ne zodpovední.
Späť na obsah

2.16. Sneh spadol do kočíka
[Markíza, 19:00; Televízne noviny; 11/02/2015; Martina Kašiarová; Zaradenie: z domova]

Zlatica Puškárová, moderátorka: "Sneh zo strechy zavalil bábätko."
Patrik Švajda, moderátor: "Päťmesačné dievčatko zostalo uväznené v kočíku pod haldou snehu."
Zlatica Puškárová: "Jeho mame prišli na pomoc okoloidúci a dieťa vyslobodili, záchranári ho odviezli do nemocnice."
Martina Kašiarová, redaktorka: "Slnečné poludnie. Prechádzka s kočíkom sa ale pre mladú mamu zmenila na horor."
Svedok: "Zrazu k nim pribehli v lesníckom oblečení dvaja páni a už som videl, ako im pomáhajú vyťahovať veľké hrudy
snehu z kočíka. Plakalo skôr to druhé dieťatko, sa zľaklo, tej druhej panej."
Martina Kašiarová: "Na miesto prichádzajú záchranári."
Boris Chmel, hovorca Operačného strediska ZZS: "Päťmesačné dieťatko našťastie utrpelo len povrchové poranenia hlavy
a previezli ho do Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici."
Martina Kašiarová: "V banskobystrickej detskej nemocnici dievčatko ošetrili a pustili domov. Padajúci sneh zo striech je v
týchto dňoch veľkou hrozbou. Na nebezpečenstvo upozorňujú vlastníci budov rôznymi tabuľami, páskami, či zábranami."
Miroslav Bálint, náčelník Mestskej polície v Banskej Bystrici: "Či sú to dostačujúce opatrenia? Nie celkom. No ale už je aj
to opatrenie, aby ľudia obišli tú budovu."
(začiatok ankety)
Opýtaná 1: "Bojím, ale som nemala kade prejsť, lebo tam je páska."
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Opýtaná 2: "No bojíme. Ja som na krajíčku, ak ste si všimli, ja sa tiež bojím takých vecí."
(koniec ankety)
Martina Kašiarová: "Za to, aby sneh či ľad zo strechy nikoho neporanil, zodpovedá vlastník, alebo správca budovy.
Hliadky mestskej polície na to ľudí vopred upozorňujú."
Zdenka Sekerešová, hovorkyňa MsÚ v Banskej Bystrici: "Za porušenie ustanovení všeobecne záväzného nariadenia
môže mesto Banská Bystrica udeliť správcovi alebo vlastníkovi budovy pokutu do výšky šesťtisíc šesťstotridsaťosem
eur."
Martina Kašiarová: "No a aká bude sankcia v tomto prípade? Pravdepodobne žiadna. Podľa náčelníka mestskej polície
sa touto situáciou nateraz nezaoberajú, nedostali totiž žiadnu sťažnosť, ani podnet. Prípad zdokumentovala aj štátna
polícia, ani oni sa však ním ďalej nezaoberajú. Rodičia bábätka totiž nepodali trestné oznámenie a dieťa neutrpelo vážne
zranenia. Pokúšali sme sa spojiť aj s majiteľom budovy, z ktorej sneh do kočíka spadol, svoj telefón ale nedvíhal."
Späť na obsah

2.17. Sneh spadol do kočíka
[Markíza, 17:00; Prvé Televízne noviny; 11/02/2015; Martina Kašiarová; Zaradenie: z domova]

Zlatica Puškárová, moderátorka: "Sneh zo strechy zavalil bábätko. Päťmesačné dievčatko zostalo uväznené v kočíku pod
hrudami snehu. Jeho mame prišli na pomoc okoloidúci a dieťa vyslobodili, záchranári ho odviezli do nemocnice."
Martina Kašiarová, redaktorka: "Slnečné poludnie. Prechádzka s kočíkom sa ale pre mladú mamu zmenila na horor."
Svedok: "Zrazu k nim pribehli v lesníckom oblečení dvaja páni a už som videl, ako im pomáhajú vyťahovať veľké hrudy
snehu z kočíka."
Martina Kašiarová: "Na miesto prichádzajú záchranári."
Boris Chmel, hovorca Operačného strediska ZZS: "Päťmesačné dieťatko našťastie utrpelo len povrchové poranenia hlavy
a previezli ho do Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici."
Martina Kašiarová: "Podľa našich informácií ho v banskobystrickej detskej nemocnici ošetrili a pustili domov. Padajúci
sneh zo striech je ale práve v týchto dňoch veľkou hrozbou. Na nebezpečenstvo upozorňujú vlastníci budov rôznymi
tabuľami, páskami, či zábranami."
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Miroslav Bálint, náčelník Mestskej polície v Banskej Bystrici: "Či sú to dostačujúce opatrenia? Nie celkom. No ale už je aj
to opatrenie, aby ľudia obišli tú budovu."
Martina Kašiarová: "Na prevísajúci sneh či ľad zo striech upozorňujú vlastníkov budov hliadky mestskej polície neustále."
Zdenka Sekerešová, hovorkyňa MsÚ v Banskej Bystrici: "Za porušenie ustanovení všeobecne záväzného nariadenia
môže mesto Banská Bystrica udeliť správcovi alebo vlastníkovi budovy pokutu do výšky šesťtisíc šesťstotridsaťosem
eur."
Martina Kašiarová: "No a aká bude sankcia v tomto prípade? Pravdepodobne žiadna. Podľa náčelníka mestskej polície
sa touto situáciou nateraz nezaoberajú, nedostali totiž žiadnu sťažnosť, ani podnet. Prípad zdokumentovala aj štátna
polícia, ani oni sa však ním ďalej nezaoberajú. Rodičia bábätka totiž nepodali trestné oznámenie a dieťa neutrpelo vážne
zranenia."
Späť na obsah

2.18. Pozor na sneh zo striech
[JOJ, 17:00; Noviny o 17:00; 11/02/2015; Aneta Sedlmair Parišková, Dárius Haraksin; Zaradenie: z domova]

Aneta Sedlmair Parišková, moderátorka: "S tým, že na nás spadne zo strechy sneh alebo ľad zrejme nerátame, ale stať
sa to môže. V prípade tohto bábätka to našťastie dopadlo dobre, i keď viem si predstaviť aký šok zaznamenala táto
maličká."
Dárius Haraksin, moderátor: "Áno, sneh a ľad môže človeka aj zabiť. Preto je namieste otázka kto je na vine, keď sa
niečo takéto stane, respektíve kto musí dbať na to, aby sa niečo také nestalo."
Aneta Sedlmair Parišková: "No, za očistenie strechy je zodpovedný predovšetkým majiteľ domu a keď dôjde k úrazu,
smrti alebo poškodeniu majetku, tak odškodnenie je na jeho pleciach."
Dárius Haraksin: "Dobre, ale ak vlastníte byt v paneláku, tak sa o dom stará správca. Nemala by to byť jeho
zodpovednosť?"
Aneta Sedlmair Parišková: "Nie tak celkom. Aj v tom to prípade, ak sa niečo stane, tak zodpovednosť je na majiteľovi
domu, teda na vlastníkoch bytov."
Dana Jelinková Dudzíková, právnička (telefonát): "Žalovaný v takomto prípade je vlastník bytu alebo nebytového
priestoru, ktorý následne, v prípade, že bude odsúdený na náhradu škody, si ju môže požadovať od správcu."
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Aneta Sedlmair Parišková: "No z toho jasne vyplýva, že výber správcu, ktorý vlastne vlastníkom poskytuje služby, vrátane
odstránenia snehu a ľadu zo strechy, je veľmi dôležitý. Vlastníci tiež môžu od správcu požadovať, aby mal uzavretú
poistku pre takýto prípad."
Dárius Haraksin: "Pokiaľ viem, tak za neodstránenie snehu či ľadu môže majiteľ domu zaplatiť aj pokutu. Je to tak?"
Aneta Sedlmair Parišková: "Áno, presne tak, je to rôzne, ale môže to byť až do výšky šesťtisíc šesťstotridsať eur. No ale
ako som zistila, v praxi sa takéto sankcie veľmi neuplatňujú."
Ivana Skokanová, hovorkyňa Magistrátu hl. Mesta Bratislavy: "Mestská polícia pri svojich preventívnych obchôdzkach po
meste kontroluje stav striech a snaží sa upozorniť majiteľov budov, kde je ten stav akoby akútny, aby si ten sneh upratali,
prípadne aby označili to priestranstvo pred tou svojou budovou nejakou reflexnou páskou, nesnažia sa to riešiť pokutou
alebo blokovými pokutami, skôr sa snažia teda to riešiť napomenutím."
Dárius Haraksin: "Včera sme vám ale ukazovali ako hasiči v Liptovskom Mikuláši pomocou výškovej techniky
odstraňovali sneh zo strechy skladu. Zisťovali sme teda, či by nestačilo, keby zakaždým majiteľ domu jednoducho zavolal
hasičov, aby mu očistili strechu."
Zuzana Farkasová, hovorkyňa Prezídia HaZZ SR (telefonát): "Príslušníci Hasičského a záchranného zboru zasahujú pri
odstraňovaní cencúľov a nahromadeného snehu zo striech v prípade, že je priamo ohrozený život, zdravie alebo majetok
občanov. Za pravidelné odstraňovanie snehu v ostatných prípadoch zodpovedá vlastník objektu."
Aneta Sedlmair Parišková: "No tak určite by stálo za to pouvažovať aj o preventívnych opatreniach. Napríklad na
strechách domov je dobré mať nainštalované snehové zábrany, ktoré zabezpečia, že zo strechy neodpadnú veľké masy
snehu a ľadu naraz a je tiež dobré mať poistenie zodpovednosti z držby, ktoré by vám pokryli škody v prípade, že by ľad
a sneh na chodníku alebo na streche niekoho zranil alebo mu poškodil majetok. Ale pozor, nezabudnite na malé
písmenká, aby ste si aj vy splnili povinnosti, ktoré vám z takejto poistky vyplývajú."
Späť na obsah

2.19. Trnavčania odmietajú prestavbu bývalého hotela na malometrážne byty
[Rádio Regina BA, 11:00; Regionálne správy z Bratislavy; 11/02/2015; Ondrej Holič; Zaradenie: z domova]

Ondrej Holič, moderátor RTVS: "Prestavba bývalého hotela Trnavan na malometrážne byty znepokojila obyvateľov
sídliska Linčianska. Obávajú sa totiž príchodu ďalších neprispôsobivých občanov. Už teraz majú zlé skúsenosti
s tamojšou ubytovňou. Vyše 200 obyvateľov sídliska spísalo petíciu proti prestavbe hotela. Hovorí jedna z obyvateliek."
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Obyvateľka sídliska Linčianska v Trnave: "Minulý rok sme riešili cez mestskú políciu kamerový systém. Ľudia z tej
ubytovne tam chodili nocovať, tam bola nečistota, oni si tam jednoducho spravili ležoviská, kočovali tam."
Ondrej Holič: "Správca konkurznej podstaty oponuje tým, že lokalita sa zhodnotí a nové byty prilákajú ďalších
obyvateľov. Pavol Korytár."
Pavol Korytár, správca konkurznej podstaty: "Ľuďom bolo nesprávne vysvetlené dopady vlastne zmeny užívania tejto
stavby. Mal by to byť novo zrekonštruovaný bytový dom s adekvátnym počtom parkovacích miest. Tam pôjde o pozitívne
dopady. V prípade ak by nedošlo k zmene užívania stavby, hrozí naopak, že táto stavba bude naďalej chátrať, pretože
iné využitie nemá."
Ondrej Holič: "Stavebný úrad mesta pozastavil konanie pre nedostatky v projektovej dokumentácii. Správca musí podať
novú žiadosť ak chce, aby projekt opätovne prerokovali."
Späť na obsah

2.20. V centre Banskej Bystrice na Dolnej ulici spadla zo strecha na kočík s dieťaťom masa
snehu
[Rádio Regina BA, 17:00; Žurnál Rádia Regina; 11/02/2015; Kristína Plajdičková; Zaradenie: z domova]

Kristína Plajdičková, redaktorka RTVS: "V centre Banskej Bystrice na Dolnej ulici spadla zo strecha na kočík s dieťaťom
masa snehu. 5-mesačné dievčatko záchranári previezli do nemocnice, kde ho ošetrili a prepustili domov. Dieťa utrpelo
povrchové zranenia na hlave. Podľa banskobystrickej radnice musia majitelia budov zabezpečiť, aby padajúci sneh
neohrozil chodcov. Inak im hrozí pokuta 6638 €. Hovorkyňa mesta Zdenka Sekerešová."
Zdenka Sekerešová, hovorkyňa mesta Banská Bystrica: "Všetci vlastníci nehnuteľností sú povinní zabezpečiť také
opatrenia, aby padajúcim snehom zo striech neohrozili život alebo zdravie ľudí. Pokiaľ ide o mesto Banská Bystrica
a budovy, ktoré sú vo vlastníctve mesta, o tie sa pravidelne starajú

a kontrolujúc ich správcovia, ktorí sú za ne

zodpovední."
Kristína Plajdičková: "Budova, z ktorej sneh na dievčatko padol, patrí podľa katastrálnej mapy súkromníkovi."
Späť na obsah

2.21. Saleziáni už ani za euro nechcú blok na Luníku IX
[Korzár; 35/2015; 12/02/2015; s.: 2; JAROSLAV VRÁBEĽ ; Zaradenie: Denník košického kraja]

PROJEKT PRÁCE S RÓMAMI SKRACHOVAL
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Saleziáni tvrdia, že Rómov na Luníku IX by zvládli, ale nemajú 1,5 milióna eur na rekonštrukciu zničeného paneláka.
KOŠICE. Saleziáni už nechcú ani za 1 euro bytový dom na Luníku IX, kde plánovali pilotný projekt podpory bývania a
výchovno-pastoračného zámeru pre miestnych.
Všetko za euro
V roku 2013 schválili poslanci, že mesto predá saleziánom na Luníku IX panelák na Krčméryho 1 a 3, aby tam okrem
vzorových bytov zriadili aj škôlku a hygienickú stanicu pre obyvateľov sídliska. Vlani saleziánom odklepli i plynovú
kotolňu, kde mali vytvoriť pracovné miesta pre miestnych, ktorí by vyrábali pelety na vykurovanie spomínaného domu
lisovaním pokosených rastlín. Dokonca zastupiteľstvo odsúhlasilo sľub odškodnenia, čím sa mesto zaviazalo prvé dva
roky pri náhrade škody (spôsobenej technickým stavom domu) na zdraví osôb prispieť do výšky 500-tisíc.
Dva roky príprav nazmar
"V závere pripomienkovania zložitej kúpnej zmluvy saleziáni s poľutovaním oznámili, že od projektu musia odstúpiť,"
zdôvodňuje mesto, prečo ju nepodpísali a uznesenia zrušili v pondelok poslanci. Podľa dôvodovej správy komunikácia s
medzinárodnými štruktúrami ich rehole priniesla odporúčanie nepokračovať v projekte z finančných dôvodov,a preto, že v
pomoci chudobným nie je úlohou Slovenskej provincie Saleziánov don Bosca vstupovať s nimi do právno-obchodných
vzťahov.
Nevedeli, do čoho idú
Predstavený saleziánov na Luníku IX Peter Bešenyei vysvetľuje, že pôvodný odhad nákladov bol 600-tisíc, ale po
rozpracovaní sa vyšplhal na 1,5 milióna. "Do jedného milióna by sa ešte dalo ísť, ale viac nie." Vraví, že peniaze mali
získať zo zahraničia od donorov, ktorí podporili aj ich existujúce komunitné centrum na sídlisku. "Zo začiatku sme
nevedeli, do čoho finančne ideme. Práce s touto komunitou sa však nebojíme." Doplnil, že do rekonštrukcie brán na čip a
do právnych služieb investovali asi 12-tisíc. "Plánovali sme vytvoriť spoločenstvo, aby ľudia, ktorí sa postavia na nohy,
neutekali preč."
Hneď nabehli rozbíjať byty
Martin Paška, námestník Bytového podniku mesta, uviedol, že pokračujú v správe tohto paneláka. "Z 30 bytov, ktoré
mali prevziať saleziáni, je väčšina prázdna. Vzhľadom na nové okolnosti ich teraz promptne zahustíme rodinami zo
sídliska, ktoré majú podanú žiadosť a spĺňajú podmienky." Prezradil, že musia konať rýchlo aj kvôli ochrane majetku
mesta, lebo keď sa na sídlisku rozkríklo, že saleziáni od projektu odstupujú, miestni neoprávnene vnikli do štyroch
prázdnych bytov a rozbili ich.
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JAROSLAV VRÁBEĽ
FOTO:
Blok na Krčméryho 1 a 3 Jedným z obyvateľov domu je aj exstarosta Pepa Šana. Vpravo na snímke je saleziánske
centrum. FOTO: JUDY
Späť na obsah

2.22. Hrozivý pád snehu zo strechy bábätko prežilo
[Pravda; 35/2015; 12/02/2015; s.: 10; Milan Kráľ ; Zaradenie: správy regióny]

Milan Kráľ ©
Banská Bystrica
Šťastný koniec mala včerajšia udalosť, ktorá na prvý pohľad pôsobila dosť dramaticky. Na kočík s päťmesačným
bábätkom padla zo strechy zľadovatená masa snehu. Dieťa však vyviazlo bez vážnejšieho poranenia.
Nehoda sa stala v centre mesta, na historickej Dolnej ulici. Matka sem prišla na prechádzku s detským kočíkom, keď sa
zrazu na nich zosypal sneh, ktorý zasiahol aj dieťa. Záchranka bola na mieste asi o tri minúty.
"Päťmesačné dievčatko malo len povrchové poranenia hlavy. Záchranári ho ošetrili a previezli do nemocnice," povedal
Boris Chmel, hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
V nemocnici dieťa jednorazovo ošetrili a prepustili domov. Podľa Olivera Petríka, námestníka riaditeľky Detskej fakultnej
nemocnice v Banskej Bystrici, neutrpelo vážnejšie zranenia a nebola potrebná hospitalizácia.
Na miesto, kde sa stala nehoda, bola privolaná aj štátna polícia. Podľa Márie Faltániovej, krajskej policajnej hovorkyne,
však hliadka iba preverila situáciu a spísala úradný záznam.
"Nevyšetrujeme to ako trestný čin, pretože o žiadny nešlo. Možno sa neskôr situácia zmení, ale v súčasnosti to polícia
nerieši," dodala policajná hovorkyňa.
Právnik Vladimír Pirošík, odborník na komunálne právo, pripomína, že zodpovednosť je v takýchto prípadoch
jednoznačne na vlastníkovi budovy, pretože na Slovensku platí ústavný princíp, že vlastníctvo zaväzuje. Podľa vyjadrenia
radnice nie je budova, z ktorej sa zosunul sneh, mestským majetkom, ale je v súkromnom vlastníctve.

Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk

12. 2. 2015
Monitoring pre ZBHS
Mesto zdôrazňuje, že všetci vlastníci nehnuteľností sú povinní zabezpečiť také opatrenia, aby padajúcim snehom zo
striech neohrozili život alebo zdravie ľudí. Budovy, ktoré sú vo vlastníctve mesta, pravidelne kontrolujú správcovia, ktorí
sú za ne zodpovední. Zodpovednosť za podobné nehody upravuje aj nariadenie, ktoré platí na území Banskej Bystrice.
"Všeobecne záväzné nariadenie mesta o verejnom poriadku na území mesta upozorňuje a dopĺňa niektoré ďalšie
skutočnosti – ak sa vytvoria na streche alebo odkvape nehnuteľnosti cencúle, tak vlastníci, správcovia alebo užívatelia
nehnuteľností sú povinní vykonať také opatrenia, aby cencúle a ľad zo strechy neohrozovali život a zdravie ľudí," vraví
Zdenka Sekerešová, hovorkyňa Banskej Bystrice.
Za porušenie tohto nariadenia môže mesto uložiť pokutu do výšky 6 638 eur.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
"Päťmesačné dievčatko malo len povrchové poranenia hlavy. Záchranári ho ošetrili a previezli do nemocnice."
Boris Chmel hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby
Späť na obsah

2.23. Mohlo sa to skončiť zle! Na kočík s bábätkom padla masa snehu
[pluska.sk; 11/02/2015; TASR ]
http://www.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/mohlo-skoncit-zle-kocik-babatkom-padla-masa-snehu.html

Mamička, ktorá sa prechádzala so svojím bábätkom v kočíku, zažila poriadnu paniku. Na jej kočík, v ktorom dieťa ležalo,
spadla obrovská kopa snehu.
V centre Banskej Bystrice, na Dolnej ulici, spadla zo strechy na kočík s dieťaťom masa snehu. Matka bola akurát v tom
čase na prechádzke so svojím päťmesačným dievčatkom. Záchranári dieťa previezli do nemocnice, kde ho ošetrili a
prepustili domov. Dieťa utrpelo povrchové zranenia na hlave, informovala televízia JOJ v poludňajších správach.
V súvislosti s nešťastím upozornila hovorkyňa banskobystrického magistrátu Zdenka Sekerešová, že všetci vlastníci
nehnuteľností sú povinní zabezpečiť také opatrenia, aby padajúcim snehom zo striech neohrozili život alebo zdravie ľudí.
Inak im hrozí pokuta 6638 eur.
"Podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica, ak sa vytvoria na streche alebo odkvape nehnuteľnosti
cencúle, vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností sú povinní vykonať také opatrenia, aby cencúle a ľad zo strechy
neohrozovali život alebo zdravie ľudí," dodala Sekerešová.
Podľa Sekerešovej budovy, ktoré sú vo vlastníctve mesta, pravidelne kontrolujú správcovia, ktorí sú za ne zodpovední.
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Autor - TASR
Späť na obsah

2.24. Saleziáni nechcú blok na Luniku IX sídlisku už ani za euro
[korzar.sme.sk; 12/02/2015; Redakcia ; Zaradenie: Spravodajstvo - kosice]
http://kosice.korzar.sme.sk/c/7641760/saleziani-nechcu-blok-na-luniku-ix-sidlisku-uz-ani-za-euro.html

Saleziáni tvrdia, že Rómov by zvládli, ale nemajú 1,5 milióna eur na rekonštrukciu zničeného paneláku.
KOŠICE. Saleziáni už nechcú ani za jedno euro bytový dom na Luniku IX , kde plánovali pilotný projekt podpory bývania
a výchovno-pastoračného zámeru pre miestnych.
Všetko za euro
V roku 2013 schválili poslanci, že mesto predá saleziánom na Luniku IX panelák na Krčméryho 1 a 3, aby tam okrem
vzorových bytov zriadili aj škôlku a hygienickú stanicu pre obyvateľov sídliska.
Vlani saleziánom odklepli i plynovú kotolňu, kde mali vytvoriť pracovné miesta pre miestnych, ktorí by vyrábali pelety na
vykurovanie spomínaného domu lisovaním pokosených rastlín.
Dokonca zastupiteľstvo odsúhlasilo sľub odškodnenia, čím sa mesto zaviazalo prvé dva roky pri náhrade škody
(spôsobenej technickým stavom domu) na zdraví osôb prispieť do výšky 500-tisíc.
Dva roky príprav nazmar
"V závere pripomienkovania zložitej kúpnej zmluvy saleziáni s poľutovaním oznámili, že od projektu musia odstúpiť,"
zdôvodňuje mesto, prečo ju nepodpísali a uznesenia zrušili v pondelok poslanci.
Podľa dôvodovej správy komunikácia s medzinárodnými štruktúrami ich rehole priniesla odporúčanie nepokračovať v
projekte z finančných dôvodov a preto, že v pomoci chudobným nie je úlohou Slovenskej provincie Saleziánov don Bosca
vstupovať s nimi do právno-obchodných vzťahov.
Nevedeli, do čoho idú
Predstavený saleziánov na Luniku IX Peter Bešenyei vysvetľuje, že pôvodný odhad nákladov bol 600-tisíc, ale po
rozpracovaní sa vyšplhal na 1,5 milióna.
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"Do jedného milióna by sa ešte dalo ísť, ale viac nie."
Vraví, že peniaze mali získať zo zahraničia od donorov, ktorí podporili aj ich existujúce komunitné centrum na sídlisku.
"Zo začiatku sme nevedeli, do čoho finančne ideme. Práce s touto komunitou sa však nebojíme."
Doplnil, že do rekonštrukcie brán na čip a do právnych služieb investovali asi 12-tisíc.
"Plánovali sme vytvoriť spoločenstvo, aby ľudia, ktorí sa postavia na nohy, neutekali preč."
Hneď nabehli rozbíjať byty
Martin Paška, námestník Bytového podniku mesta, uviedol, že pokračujú v správe tohto paneláku.
"Z 30 bytov, ktoré mali prevziať saleziáni, je väčšina prázdna. Vzhľadom na nové okolnosti ich teraz promptne zahustíme
rodinami zo sídliska, ktoré majú podanú žiadosť a spĺňajú podmienky."
Prezradil, že musia konať rýchlo aj kvôli ochrane majetku mesta, lebo keď sa na sídlisku rozkríklo, že saleziáni od
projektu odstupujú, miestni neoprávnene vnikli do štyroch prázdnych bytov a rozbili ich.
Pod týmto článkom nie je možné diskutovať. Vysvetlenie nájdete tu
Späť na obsah
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