Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Banskej Štiavnici, konaného
v zasadačke MsÚ v Banskej Štiavnici dňa 06.05.2019
Prítomní:

Mgr. Martin Macharik, predseda komisie
Ing. Marian Zimmermann, podpredseda komisie
Ing. Ján Čamaj, člen komisie
Ing. Milan Klak, člen komisie
Jakub Jarábek, člen komisie
Ing. Zuzana Mojičková, členka komisie
Ing. Miloš Janovský, člen komisie
Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ
RNDr. Zuzana Šušková, odd .výstavby, ÚP a ŽP
Ing. arch Jakub Melicherčík, stavebný úrad
Mgr. Katarína Hulinová, zapisovateľka komisie

Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o doručených protokoloch o skúškach z RÚVZ
3. Dodatok č.1 k VZN č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v
obchode a času prevádzky služieb na území mesta
4. Rôzne
- Ako ďalej s výstavbou na Počúvadlianskom jazere (oboznámiť s možnosťami na
pozastavenie výstavby)
- Plány mesta na IBV
- Kontrola stavebného úradu na stavbách p. Jurdáka - A.Sládkoviča a Resla a p. Siváka na
Katovej, (sú práce podľa schválenej PD ?)
- Neporiadok pred Rubigallom, ktorý je tam už cca 2 mesiace
- Správa o obmedzení parkovania na Trojici a opatrenia v okolitých uliciach
- Aké kroky boli podniknuté vo veci záchytného parkoviska Mierová v období marec – apríl
- Pripravenosť parkoviska Dolná
5. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie sa začalo o 14.45 hodine. Predseda komisie Mgr. Martin Macharik privítal
prítomných členov komisie a ostatných prítomných. RNDr. Zuzana Šušková navrhla doplniť program
o návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 9/2013
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o
zneškodňovaní obsahu žúmp v meste Banská Štiavnica podľa miestnych podmienok. Komisia
doplnenie programu schválila a zasadnutie komisie výstavby a životného prostredia začala.
2. Informácia o doručených protokoloch o skúškach z RÚVZ
RNDr. Zuzana Šušková podala informácie, ktoré boli doručené od RÚVZ o doručených protokoloch
o skúškach na Počúvadlianskom jazere.
Komisia výstavby a životného prostredia
Berie na vedomie:
Informácia o doručených protokoloch o skúškach z RÚVZ
Odporúča:
Aby boli vo výzvach, ktoré budú zaslané majiteľom žúmp ohľadne ich vývozu, informácie o tom, koho
je možné osloviť, aby vývoz žumpy vykonal (Technické služby, m.p. Banská Štiavnica).
Požiadala:
RNDr. Zuzana Šuškovú, aby napísala informatívny článok do Štiavnických novín
3. Dodatok č.1 k VZN č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v
obchode a času prevádzky služieb na území mesta
Ing. Ivana Ondrejmišková oboznámila členov komisie o zmenách vo VZN č. 5/2011 o podnikateľskej
činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta.
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Komisia výstavby a životného prostredia
Berie na vedomie:
Dodatok č.1 k VZN č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a
času prevádzky služieb na území mesta
4. Rôzne
4.1.) Ako ďalej s výstavbou na Počúvadlianskom jazere (oboznámiť s možnosťami na pozastavenie
výstavby)
Nie je dôvod, na základe ktorého by mesto vyhlásilo stavebnú uzáveru, keďže územný plán výstavbu
v tejto lokalite povoľuje.
4.2.) Plány mesta na IBV
Ing. Ivana Ondrejmišková predložila členom komisie správu o lokalitách, kde je možná výstavba na
IBV. Komisia požiadala o doplnenie lokalít aj na sídlisku Drieňová. Členovia komisie sa dohodnú, že
do septembra vyberú jednu, resp. dve lokality, ktoré by navrhli ako podklad pre MsR a MsZ a zároveň
do budúcoročného rozpočtu na prípravu.
4.3.) Kontrola stavebného úradu na stavbách p. Jurdáka - A.Sládkoviča a Resla a p. Siváka na
Katovej, (sú práce podľa schválenej PD ?)
Komisia výstavby a životného prostredia
Žiada :
Aby Stavebný úrad prešetril, či boli stavby p.Jurdák na ul. A.Sládkoviča a na ul. Resla, a p. Siváka na
ulici Katovej postavené v súlade so stavebným povolením.
4.4.) Neporiadok pred Rubigallom, ktorý je tam už cca 2 mesiace
Lešenie zostáva z dôvodu, že práce budú pokračovať.
4.5.) Správa o obmedzení parkovania na Trojici a opatrenia v okolitých uliciach
4.6.) Aké kroky boli podniknuté vo veci záchytného parkoviska Mierová v období marec – apríl
Ing. Ivana Ondrejmišková oboznámila členov komisie aké kroky sa vykonali.
4.7.) Pripravenosť parkoviska Dolná
Ing. Ivana Ondrejmišková informovala členov komisie, že parkovisko Dolná je v procese verejného
obstarávania.
4.8.) Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 9/2013
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o
zneškodňovaní obsahu žúmp v meste Banská Štiavnica podľa miestnych podmienok
Komisia výstavby a životného prostredia
Berie na vedomie:
Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 9/2013 o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp v meste Banská Štiavnica podľa miestnych podmienok
5. Záver
Mgr. Martin Macharik poďakoval prítomným za účasť.

Mgr. Martin Macharik, v.r.
predseda komisie
Zapísala: Mgr. Katarína Hulinová
13.05.2019

2

