Stanovisko k petícií za preloženie Žiarskeho jarmoku do inej časti mesta.
Dňa 22.1.2016 bola na Mestský úrad v Žiari nad Hronom, doručená petícia občanov
za preloženie Žiarskeho jarmoku do inej časti mesta. Petícia obsahuje 13 podpisových hárkov na
ktorých je podpísaných 228 obyvateľov, ktorí podporili petíciu. Daná petícia sa týka obyvateľov
3 volebného obvodu, kde je 3.973 oprávnených voličov. Petíciu za preloženie Žiarskeho jarmoku
podpísalo 228 občanov, čo je 5,74% z celkového počtu oprávnených voličov 3. volebného
obvodu, kde sa koná Žiarsky jarmok.
V petícií je uvedená:
1. Cesta na prejazd záchranných vozidiel
Organizačný štáb jarmoku zabezpečuje počas jarmoku dostatočný priestor pre vozidlá
rýchleho zásahu – sanitky, hasiči pod. v tom, že predajné stánky sú rozložené na ploche mimo
cestu a cesta zostáva voľná, po ktorej chodia návštevníci jarmoku a v prípade núdze je plne
využiteľná pre vozidlá.
2. Priestor na organizovanie jarmoku - Svätokrížske námestia, Ul. Hviezdoslavova, Ul.
A. Kmeťa a vyhradené časti Ul. Š. Moysesa.
Uvedená lokalita zodpovedá požiadavkám z hľadiska dispozičného riešenia a existujúcej
technickej infraštruktúry, ktoré sú nevyhnutné pre organizáciu jarmoku.Organizácia jarmoku
je zabezpečovaná prostredníctvom Organizačného štábu jarmoku. Jeho práca je zameraná aj
na komunikáciu a zabezpečenie jarmoku vo vzťahu k bezpečnostným zložkám, orgánom
štátnej správy, ako aj na samotné fyzické zabezpečenie jarmoku.
3. Iné lokality na konanie Žiarskeho jarmoku.
Park Š. Moysesa, lúka pod Priorom a Ul. SNP momentálne neprichádzajú do úvahy - nie
je vytvorená požadovaná technická infraštruktúra.
poznámka
Technická infraštruktúra kde sa v súčasnosti koná jarmok sa budovala niekoľko rokov tak
aby vyhovovala po všetkých stránkach - po organizačnej, technickej, aby spĺňala požiadavky
RUVZ, bezpečnostným zložkám a pod.
4. Riešenie kolotočov.
Kolotočiari si na základe povolenia na prevádzkovanie - účinkovanie zábavných atrakcií /
im mesto dáva povolenie pre jednotlivých žiadateľov/ počas jarmoku v meste sami vybavujú
na SSE povolenie na pripojenie na el energiu. Mesto Žiar nad Hronom nemá nič spoločné
s odberom elektrickej energie. SSE ich pripája na najbližšie možné odberné miesta a za
spotrebovanú el energiu si na základe odpisu z elektromera aj sami platia odber SSE.
5. Riešenie verejnej zelene.
V prípade poškodenia verejnej zelene alebo inej plochy mesto zabezpečí odstránenie
vzniknutých nedostatkov resp. poškodených častí zelene a pod. prostredníctvom TS, s r.o. a
kolotočiari budú vyrozumení s tým, že si svoje miesta musia dať do pôvodného stavu.
V prípade konania jarmoku je mesto schopné zabezpečiť fotodokumentáciu pred konaním

jarmoku a po ukončení jarmoku a na základe zistených nedostatkov riešiť vzniknuté
problémy priamo s kolotočiarmi .V opačnom prípade nedostanú povolenie na nasledujúci rok.
V petícií bol určený na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci JUDr. Rastislav
Kravár, ktorý bol písomne informovaný že predmetná petícia bude prerokovaná na rokovaní MsZ
konaného dňa 31.3.2016 v bode rokovania č. 15. Rôzne ,podnety a pripomienky občanov mesta.

Petičné hárky budú na rokovaní MsZ dňa 31.3.2016 k nahliadnutiu u zapisovateľky MsZ.

Vypracovala: Ing. Eva Vincentová dňa 21.3.2016

