Zápisnica
zo zasadnutia Komisie rozvoja a výstavby mesta pri MsZ v Banskej Štiavnici, konaného
v zasadacej miestnosti MsÚ v Banskej Štiavnici, dňa 15.8.2016
Prítomní:

Ing. Ján Čamaj, predseda komisie,
Mgr. Peter Ernek, člen komisie,
Ing. Adela Prefertusová, členka komisie,
Ing. Alžbeta Gállová, zamestnankyňa Mesta B.Štiavnica
Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ
Ing. Zuzana Kladivíková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP

Ospravedlnení:

Ing. Juraj Čabák, podpredseda komisie
Mgr. Martin Macharik, člen komisie

Program:
1. Otvorenie
2. Návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2013 o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica
3. Informatívna správa o vypracovaní a prerokovaní Urbanistickej štúdie
– rozšírenie obytnej zóny v lokalite – Sitnianska – Štefultov (F.P.B
18.2.3) Banská Štiavnica
4. Správa o začatí obstarávania – zmeny a doplnky č. 6 ÚPD mesta
Banská Štiavnica – rozšírenie predmetu obstarávania
5. Diskusia
6. Rôzne
7. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie komisie sa začalo o 14.00 hodine. Zasadnutie komisie otvoril a viedol Ing. Ján Čamaj,
predseda komisie. Skonštatoval prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov komisie a vyjadril, že
komisia je uznášania schopná. Program bol jednomyseľne schválený.
Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ, oboznámila prítomných členov komisie, že Ing. Silvia
Piliarová k 30.06.2016 ukončila s Mestom Banská Štiavnica pracovný pomer. Z uvedeného dôvodu je
do MsR a MsZ predložená správa na zmenu zapisovateľky komisie, ktorou by mala byť Mgr. Katarína
Hulinová.
2. Návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2013 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
Mesto Banská Štiavnica
K uvedenému bodu podal správu Ing. Ján Čamaj.
Mgr. Peter Ernek – opýtal sa na dôvod ktorý im zvýšil náklady.
Doplňujúce informácie o dôvodoch zvýšenia príspevku podala prednostka MsÚ.
Komisia rozvoja a výstavby mesta
Berie na vedomie
Návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 2/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská
Štiavnica
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3. Informatívna správa o vypracovaní a prerokovaní Urbanistickej štúdie – rozšírenie obytnej
zóny v lokalite – Sitnianska – Štefultov (F.P.B 18.2.3) Banská Štiavnica
K uvedenému bodu podal správu predseda komisie Ing. Ján Čamaj. K správe prebehla krátka diskusia
týkajúca sa danej lokality. Ing. Adela Prefertusová upozornila aj na potenciálny problém s miestnou
komunikáciou, nakoľko sa výstavba v danej lokalite zvyšuje.
Komisia rozvoja a výstavby mesta
Berie na vedomie
Informatívnu správu o vypracovaní a prerokovaní Urbanistickej štúdie – rozšírenie obytnej zóny
v lokalite – Sitnianska – Štefultov (F.P.B 18.2.3) Banská Štiavnica
4. Správa o začatí obstarávania – zmeny a doplnky č. 6 ÚPD mesta Banská Štiavnica –
rozšírenie predmetu obstarávania
Informácie k danému bodu podala prednostka MsÚ Ing. Ivana Ondrejmišková. Predmet obstarávania
zmien a doplnkov č. 6 UPD sa rozširuje z dôvodu potreby riešenia plochy pre vznik parkoviska na ulici
Mierová. Konštatovala, že je uvedené „Pod Kalváriou“ z toho dôvodu, že v zmysle UPD sa jedná o
Urbanistický obvod: Pod Kalváriou.
Mgr. Peter Ernek – opýtal sa či je to potrebné riešiť už v tomto období, nakoľko pozemky pod
parkoviskom, ktoré tam má vzniknúť nie sú vo vlastníctve Mesta.
Ing. Ivana Ondrejmišková – informovala, že primátorka mesta rokuje s Lesmi SR, š.p. o zámene
pozemkov resp. výkupe.
Ing. Zuzana Kladivíková – vysvetlila, že je dôležité mať pripravené podklady k projektu parkoviska
vopred, aby bolo možné uchádzať sa o financovanie z projektov, v čase keď budú zverejnené výzvy.
Komisia rozvoja a výstavby mesta
Berie na vedomie
Správu o začatí obstarávania – zmeny a doplnky č. 6 ÚPD mesta Banská Štiavnica – rozšírenie
predmetu obstarávania

5. Diskusia
Členovia komisie diskutovali o investícii do opravy skeletu Plety súkromným investorom a o možnej
úprave okolia zo strany mesta, nakoľko by sa v danej lokalite zvýšil pohyb.
6. Rôzne
V rámci bodu neboli prednesené žiadne podnety.
7. Záver
Ing. Ján Čamaj poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Ing. Ján Čamaj
predseda komisie, v.r.
Zapísala: Ing. Alžbeta Gállová
16.8.2016
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