Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Banskej Štiavnici, konaného
v zasadačke MsÚ v Banskej Štiavnici dňa 24.06.2019
Prítomní:

Ospravedlnení:
Neprítomný:

Mgr. Martin Macharik, predseda komisie
Ing. Marian Zimmermann, podpredseda komisie
Ing. Ján Čamaj, člen komisie
Ing. Miloš Janovský, člen komisie
Ing. Zuzana Kladivíková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP
Ing. Kamila Lievajová, vedúca ekonomického odd.
PaedDr. Viera Ebert, školský úrad
Bc. Denisa Kubiňáková, ekonomické odd.
Mgr. Katarína Hulinová, zapisovateľka komisie
Ing. Milan Klak, člen komisie
Ing. Zuzana Mojičková, členka komisie
Jakub Jarábek, člen komisie

Program:
1. Otvorenie
2. Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č. ... /2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská
Štiavnica
3. Návrh na zmenu č. 1 rozpočtu Mesta Banská Štiavnica na rok 2019
4. Rôzne
5. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie sa začalo o 14.35 hodine. Predseda komisie Mgr. Martin Macharik privítal
prítomných členov komisie a ostatných prítomných a požiadal o doplnenie programu o aktuálny stav
pripravenosti projektu Parkovisko Mierová – čo je nové vo veci a plán opráv vozoviek – čo sa ide tento
rok opravovať. Komisia doplnenie programu schválila.
2. Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č. ... /2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto
Banská Štiavnica
PaedDr. Viera Ebert a Bc. Denisa Kubiňáková oboznámili členov komisie s návrhom VZN.
Komisia výstavby a životného prostredia
Berie na vedomie:
Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č. ... /2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica
3. Návrh na zmenu č. 1 rozpočtu Mesta Banská Štiavnica na rok 2019
Ing. Kamila Lievajová oboznámila členov komisie s návrhom na zmenu rozpočtu.
Komisia výstavby a životného prostredia
Berie na vedomie:
Návrh na zmenu č. 1 rozpočtu Mesta Banská Štiavnica na rok 2019
4. Rôzne
4.1.) Aktuálny stav pripravenosti projektu Parkovisko Mierová – čo je nové vo veci
Ing. Zuzana Kladivíková informovala, že je podaná žiadosť na KPÚ a čakáme na ich vyjadrenie.
Mgr. Martin Macharik požiadal o pozvanie zhotoviteľa realizačného projektu Parkovisko Mierová (keď
bude obstaraný) do komisie výstavby a životného prostredia.
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4.2.) Plán opráv vozoviek – čo sa ide tento rok opravovať
Z dôvodu, že požiadavka od Mgr. Macharika nebola zaslaná dostatočne včas, nebol členom komisie
predložený. Mgr. Martin Macharik požiadal o zaslanie tohto plánu členom komisie mail-om.
5. Záver
Mgr. Martin Macharik poďakoval prítomným za účasť.

Mgr. Martin Macharik, v.r.
predseda komisie
Zapísala: Mgr. Katarína Hulinová
25.06.2019
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