Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia pri MsZ
v Banskej Štiavnici, konaného v zasadacej miestnosti MsÚ v Banskej Štiavnici dňa 30.11.2015
Prítomní:
Ing. Ján Čamaj, predseda komisie
Ing. Juraj Čabák, podpredseda komisie
Mgr. Peter Ernek, člen komisie
Mgr. Martin Macharik, člen komisie
Ing. Adela Prefertusová, členka komisie
Ing. Silvia Piliarová, zapisovateľka
Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ

Program:
1. Otvorenie.
2. Návrh rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre roky 2016, 2017, 2018
3. Návrh na schválenie Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica
č.4/2014 o miestnych daniach
4. Návrh na schválenie Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica
č.7/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie komisie sa začalo o 15.00 hodine. Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Ing. Ján
Čamaj, ktorý následne prečítal program zasadnutia komisie a vyzval prítomných či majú
k predloženému programu nejaké pripomienky, resp. na jeho doplnenie. Požiadavku doplnenia
programu mal Ing. Juraj Čabák, podpredseda komisie, ktorý požiadal aby sa do bodu 5. Rôzne
doplnila žiadosť pána Doletinu o prerokovanie a preverenia stavu, ktorý nastal pri stavebnom zásahu
spoločnosti Erb Hotel s.r.o. Členovia komisie súhlasili s doplnením a program bol jednomyseľne
schválený.

2. Návrh rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre roky 2016, 2017, 2018
Ing. Ivana Ondrejmišková - prezentovala návrh rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre rok 2016.
Rozpočet bol zverejnený a je možné ho ešte pripomienkovať. Súčasťou rozpočtu je aj stanovisko
hlavného kontrolóra. Rozpočet je rozdelený na jednotlivé programy. V rámci položky „Údržba
a rekonštrukcia miestnych komunikácii“ sa plánuje v roku 2016 rekonštrukcia ulica Hodžu a časť ulice
L. Štúra. Dostaneme dotácie zo štátneho rozpočtu vo výške 700 000 eur na pokračovanie úprav
verejných priestranstiev. V rámci projektových dokumentácii by sme chceli vypracovávať PD na
úpravu a rekonštrukciu ulíc Hodžu a SNP.
Mgr. Martin Macharik – rád by som sa spýtal, čo sa bude teda budúci rok realizovať?
Ing. Ivana Ondrejmišková – chceme realizovať ulicu Sládkovičovu
Mgr. Martin Macharik – bola pripravená petícia pri verejnom prerokovaní, keď sa riešila táto téma,
ľudia sa hlásili s argumentmi, kde odkaz bol jednoznačný, že na Sládkovičovej ulici nie je vyriešený
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plyn a ľudia chcú, aby sa začalo najprv s ulicou Antona Pécha. Navrhujem, aby komisia výstavby,
regionálneho rozvoja a životného prostredia doporučila, aby sa ulica Sládkovičova zaradila až v čase
keď bude doriešená kanalizácia na jej spodnej časti a plynové prípojky z pripraveného plynovodu, to
znamená aby sa v roku 2016 prednostne zaradila ulica Antona Pécha.
Komisia hlasovala v počte 3 hlasy za a 2 hlasy proti uprednostneniu ulice Antona Pécha.
Ing. Juraj Čabák – mňa by zaujímalo, na ulicu Hodžovu je vyčlenených 100 000,- eur, na ulicu Štúrovu
je 60 000,- eur, SNP 100 000,- eur, PD na Hodžovu 2000,- aj na SNP 3000,-?
Ing. Ivana Ondrejmišková – na Hodžovu ulicu je vyčlenených 100 000,- eur to bude kompletná
povrchová úprava. Na rekonštrukciu ulice SNP je projektová dokumentácia na celý úsek ulice.
Ing. Juraj Čabák – cestná doprava 10 200,- eur to je údržba miestnych komunikácii, čo sa bude robiť?
Ing. Ivana Ondrejmišková – povrchy, striekanie. Podľa zimnej údržby sa robí rozpis komunikácii, ktoré
sa prioritne opravujú, ktoré sú len postrekom. Do údržby sa dávajú aj opravy oporných múrov. V roku
2016 by sme chceli opraviť oporný múr na ulici oproti Kassu a oporný múr pri penzióne Resla.
Ing. Adela Prefertusová – k tým projektovým dokumentáciám sa dá doplniť aj Bratská nová časť IBV?
Ja navrhujem zaradiť túto IBV tiež k PD, tam stačí vyčleniť 1000,- eur. Aj úprava atletickej dráhy na
štadióne by bola vhodná čiastka 3000,- eur.
Ing. Juraj Čabák – znížime údržbu miestnych komunikácií.
Členovia komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia súhlasia s návrhom rozpočtu
Mesta Banská Štiavnica pre roky 2016, 2017, 2018. s pripomienkou, že sa vyčlení 1000,- eur na PD
IBV Bratská, a 5000, - eur na úpravu bežeckej dráhy na štadióne, ktoré sa vezmú z údržby miestnych
komunikácii. Komisia odporúča, aby sa ulica Sládkovičova zaradila až v čase keď bude doriešená
kanalizácia na jej spodnej časti a plynové prípojky z pripraveného plynovodu, to znamená aby sa
v roku 2016 prednostne zaradila ulica Antona Pécha.

3. Návrh na schválenie Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská
Štiavnica č. 4/2014 o miestnych daniach
Ing. Ivana Ondrejmišková - prezentovala návrh na schválenie Dodatku č.1 k VZN Mesta Banská
Štiavnica č. 4/2014 o miestnych daniach.
Členovia komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného odporúčajú prijať návrh na schválenie
Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 4/2014 o miestnych daniach.

4. Návrh na schválenie Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská
Štiavnica č.7/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Ing. Ivana Ondrejmišková - prezentovala návrh na schválenie Dodatku č.1 k VZN Mesta Banská
Štiavnica č.7/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Členovia komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného odporúčajú prijať návrh na schválenie
Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č.7/2012 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, s pripomienkou, že pri zmene VZN Mesta
Banská Štiavnica č. 4/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a
elektroodpadmi z domácností na území mesta Banská Štiavnica zapracovať aj motivačné kritériá.
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5. Rôzne.
Ing. Juraj Čabák – prečítal žiadosť pána Doletinu o prerokovanie a preverenie stavu, ktorý nastal pri
stavebnom zásahu spoločnosti Erb Hotel s.r.o. Prečítal záznam z ústneho pojednávania, ktorý
vypracoval pracovník stavebného úradu mesta Banská Štiavnica, ktorý nariadil ústne pojednávanie
spojené s miestnym zisťovaním, na ktorom sa stretli dotknuté strany.
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prerokovala obsah podania pána Doletinu, na
základe diskusie odporúča primátorke mesta Banská Štiavnica, aby stavebný úrad zvolal rokovanie
stavebníka a poškodeného, na ktorom by boli konkrétne definovaný rozsah poškodenia a spôsob
technického riešenia s termínmi realizácie.

6. Diskusia.
K tejto časti neboli žiadne návrhy.

7. Záver.
Ing. Ján Čamaj poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Ing. Ján Čamaj
predseda komisie, v.r.

Zapísala: Ing. Silvia Piliarová
02.12.2015
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