Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia pri MsZ
v Banskej Štiavnici, konaného v zasadacej miestnosti MsÚ v Banskej Štiavnici dňa 05.12.2016
Prítomní:

Ing. Ján Čamaj, predseda komisie,
Ing. Juraj Čabák, podpredseda komisie,
Mgr. Peter Ernek, člen komisie,
Ing. Adela Prefertusová, členka komisie,
Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ,
Ing. Kamila Lievajová, vedúca ekonomického oddelenia,
Ing. Zuzana Kladivíková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP,
Mgr. Katarína Hulinová, zapisovateľka komisie

Neospravedlnený:

Mgr. Martin Macharik, člen komisie

Program:
1. Otvorenie
2. Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Banská Štiavnica
3. Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 7/2012 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4. Návrh rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre roky 2017, 2018 a 2019
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie komisie sa začalo o 14.15 hodine. Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Ing. Ján
Čamaj, ktorý prečítal program rokovania komisie a vyzval prítomných, či majú k predloženému
programu nejaké pripomienky, resp. na jeho doplnenie.
Program komisie bol schválený jeho členmi bez doplňujúcich bodov.
2. Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Banská Štiavnica
3. Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 7/2012 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Ing. Kamila Lievajová - oboznámila členov komisie z návrhmi dodatku č. 1 a dodatku č. 2 spoločne,
nakoľko spolu súvisia. Konštatovala, že je potrebné zosúladiť so zákonom nariadenie o poplatku, ktorý
hovorí, že keď niekto z podnikateľov, teda právnických osôb požiada o množstevný zber, tak sme
povinní mu vyhovieť, túto možnosť sme doposiaľ nemali zapracovanú v nariadení o poplatku.
V spolupráci s TS m.p., Ing. Veverkom, PhD. a po porade s vedením mesta bolo dohodnuté, že sa
zavedie množstevný zber odpadu pre všetkých podnikateľov bez výnimky. Každý podnikateľ oznámi
veľkosť nádoby na odpad a nahlási kedy potrebuje odpad odviesť a na základe toho sa vypočíta,
koľko za zber zaplatí. Sadzba sa odvíja od podkladov od Technických služieb, m.p. za liter odpadu.
Množstvový zber sa zavedie od januára 2017 a do konca marca by mali všetci podnikatelia nahlásiť
veľkosti nádob a to kedy chcú odvážať odpad. Týka sa to len zmesového komunálneho odpadu.
Mgr. Peter Ernek – ľudia budú špekulovať a budú sa vytvárať čierne skládky, lebo ľudia si nenahlásia
reálne množstvo a potrebu odvozu. Je to ťažko nastaviť, ale je to v zmysle zákona a je to potrebné.
Ing. Juraj Čabák – konštatoval, že je potrebné urobiť osvetu a ľuďom toto vysvetliť.
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Komisia rozvoja a výstavby mesta
Berie na vedomie bez pripomienok
Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Banská Štiavnica.
Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 7/2012 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
4. Návrh rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre roky 2017, 2018 a 2019
Ing. Kamila Lievajová – pozitívom príjmovej časti sú zvýšené výnosy dane zo štátu (70% pre obce).
Z toho idú peniaze hlavne na školstvo. Je schválená dotácia na pokračovanie rekonštrukcie ul.
Sládkoviča. Ostatné príjmy sú v takých intenciách ako v predchádzajúcich rokoch. Výdavková časťparkovisko na ul. Mierová a Lesnícka – vykúpenie pozemkov (SPF nám odovzdá pozemky bezplatne
a tým sa znížila táto položka v rozpočte); vybudovanie chodníka od Dužiny k Strednej odbornej škole
služieb a lesníctva, ul. Kolpašská; PD Dolná Resla; ul. Mládežnícka, ul. Dolná – majetko-právne
vysporiadanie (je to pripravené); celoplošné úpravy – od ul. Obrancov mieru po Štiavnické Bane,
druhá ul. Na Jergištôlni, časť ul. Fándlyho; opravia sa schody na Pátrovskom kopci; časť financií je
vyčlenená aj na opravu oporných múrov
Ing. Ján Čamaj – informoval sa či sa nejde robiť ul. Ľ.Štúra?
Ing. Zuzana Kladivíková – rozpočet, ktorý bol súčasťou projektovej dokumentácie sme vzhľadom na
celkovú výšku ceny dali prerozpočtovať, aby sme mali dobré a reálne podklady potrebné pre súťaž.
Mgr. Peter Ernek – informoval sa či je v návrhu rozpočtu zahrnuté aj ihrisko na Štefultove?
Ing. Kamila Lievajová – máme vyčlenené peniaze v rozpočte a máme prísľub sponzorského daru.
Ing. Juraj Čabák – od Suchého tajchu po hranicu zo Štiavnickými baňami? (je v rozpočte) Parkovisko
ul. Mierová a Lesnícka? (je v rozpočte) Pod Kalváriou od garáží? (zatiaľ nie) ul. Bratská úprava?
(zatiaľ len projekt) Havarijný stav oporného múru na ul. Zvonová? (zatiaľ nie) Nátery, doplnenie
smetných košov, údržba stojísk? (v tomto roku bolo niečo ponatierané a zvyšok sa urobí v budúcom
roku, ale materiál je kúpený) ul. Starozámocká – schody, oprava dláždenia odvodňovacieho rigolu?
(dá sa to urobiť z položky bežná údržba komunikácií) Prekrytie múrika krytinou za Modrým domom?
(nie je v rozpočte) Svätý Ján Nepomucký? (nie je v rozpočte) Kanalizácia Dolná Resla? (nie je
v rozpočte) (Ing. Kladivíková – bude sa to robiť súbežne s ul. Pécha)
Ing. Kamila Lievajová – odpovedala Ing. Čabákovi na všetky jeho pripomienky k rozpočtu
Ing. Ján Čamaj – je vyčlenené na opravu stropu na plavárni, čo spadol?
Ing. Lievajová – pani primátorka urobila predbežné opatrenie za zakúpenie siete za opravu.
Mgr. Peter Ernek – informoval sa či sa neráta s finančným príspevkom pre ľudí na stavebné práce svojpomocné práce. Zozbierali by sa podnety a z nich by sa vybralo.
Ing. Kamila Lievajová – participatívny rozpočet sme momentálne pre rok 2017 zrušili. Zákon zakazuje
dávať financie občanom teda fyzickým osobám, je možné dávať dotácie len pre PO.
Ing. Juraj Čabák – už dal návrh na rozšírenie VZN o poskytovaní dotácií o podporu, skrášľovanie,
úprava verejných priestranstiev občanmi na území mesta, navrhoval do rozpočtu sumu 5 000 € 8 000 €
Ing. Lievajová – už sa nestihne VZN upraviť. Pani primátorka môže určiť termín na podávanie žiadostí
a rozpočtovým opatrením sa môžu vyčleniť financie
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Komisia rozvoja a výstavby mesta
Berie na vedomie
Návrh rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre roky 2017, 2018 a 2019 a dáva podnet na rozšírenie VZN
č. 3/2013 o podporu skrášľovania, úpravu verejných priestranstiev na území Mesta Banská
Štiavnica a zároveň na doplnenie výdavkov v rozpočte v sume 5 000 €.
5. Rôzne
6. Záver
Ing. Ján Čamaj poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Ing. Ján Čamaj
predseda komisie, v.r.

Zapísala: Mgr. Katarína Hulinová
08.12.2016
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