Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Banskej Štiavnici, konaného v
zasadačke MsÚ v Banskej Štiavnici dňa 30.11.2020
Prítomní:

Mgr. Martin Macharik, predseda komisie
Ing. Marian Zimmermann, podpredseda komisie
Ing. Miloš Janovský, člen komisie
Jakub Jarábek, člen komisie
Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta
Ing. Zuzana Kladivíková, vedúca odd. Výstavby
Ing. Kamila Lievajová, vedúca ekonomického odd.
Ing.arch. Jakub Melicherčík, stavebný úrad, architekt mesta
Ing.arch. Anton Supuka, spracovateľ územného plánu
Natália Martykánová, zapisovateľka komisie

Program:
1. Otvorenie
2. Návrh rozpočtu mesta pre roky 2021, 2022 a 2023
3. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4. Dodatok č.2 k VZN o miestnych daniach
5. Dodatok č. 3 k VZN o sociálnych službách
6. Územný plán zóny
7. Rôzne
- Aktuálne informácia o priebehu akcii Mládežnícka a Palárikova
- Informácia o príprave projektovej dokumentácie Dolná Resla, Pod Kalváriou, Katova
ulica
- Informácia o postupe v projektovej dokumentácii parkoviska Mierová
8. Záver

1.Otvorenie
Zasadnutie komisie sa začalo o 14.40 hodine. Predseda komisie Mgr. Martin Macharik privítal
prítomných členov komisie.
2.Návrh rozpočtu mesta pre roky 2021, 2022, 2023
Ing. Lievajová informovala členov komisie o predpokladaných príjmoch a výdavkoch rozpočtu
mesta pre rok 2021. V príjmovej časti bežného rozpočtu sa nepredpokladá nárast daní pre budúci
rok. V kapitálovej časti rozpočtu sa plánuje príjem štátnej dotácie na záchranu kultúrnych pamiatok
a verejných priestranstiev a dotácie na rekonštrukciu atletického štadióna. Z výdavkov upozornila
na výdavky: ukončenie zadania pre Územný plán zóny MPR(historické jadro ), zmeny a doplnky
územného plánu, projektová dokumentácia záchytného parkoviska na Mierovej, rekonštrukcia
stropu v plavárni, prvá etapa rekonštrukcie atletického štadiónu, úprava verejných priestranstiev Ul.
Pod Kalváriou, Ul. Katova, rekonštrukcia radnice, projektová dokumentácia na obnovu Pomníka
padlých hrdinov. Z ostatných výdavkov upozornila na zvýšené výdavky na opatrovateľskú službu,
kde rastie počet opatrovaných občanov mesta a na neštátne školstvo. Ďalej poukázala na to, že
v rozpočte nie sú vyčlenené prostriedky na dotácie vo všetkých oblastiach.
Na záver informovala o tom, že na účet mesta boli prijaté prostriedky na úhradu výdavkov za prvú
vlnu pandémie, ktoré boli použité na výdavky spojené s dezinfekciou, ochrannými prostriedkami

a pod. Bude potrebné z týchto prostriedkov vyčleniť čiastku na úhradu výdavkov na riešenie
mimoriadnej situácie aj v roku 2021.
3.VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Ing. Lievajová informovala o zmenách sadzieb pre občanov z 0,094€/osoba/deň na
0,099€/osoba/deň, čo je o 1,80€ viac na rok pre osobu, pre podnikateľov pre množstvový zber z
0,015€ na 0,016€, vrecový zber z 2€ na 2,20€.
Komisia berie na vedomie
4.Dodatok č.2 k VZN o miestnych daniach
Návrh zvýšiť daň za ubytovanie z 0,70€/osobu/noc na 1€/osobu/noc.
Hlasovanie : Súhlas - 2hlasy
Nesúhlas - 2hlasy
Nerozhodné hlasovanie.
5.Dodatok č. 3 k VZN o sociálnych službách
Komisia daný bod neprerokovala.
6.Územný plán zóny
Ing.arch.Supuka informoval o zmenách v vypracovaného územného plánu. Hlavné zmeny sa týkali
pozemku pod Baníckou školou ktorý má byť zastavaný. Na pozemku by sa mal nachádzať
polyfunkčný objekt s parkoviskom.
Mgr. Macharik sa informoval či sa dá územným plánom zóny znížiť miera zastavanosti územia,
Ing. Arch Supuka mu odpovedal že je to možné.
Ing.arch Melicherčík odporúča v textovej časti definovať počet podlaží + podkrovie.
Ďalšou zmenou je Altánok hotelu ERB, pozemok je vedený ako ostatná plocha. Nebude sa tam
nachádzať žiadna stavba. Prípadná výstavba altánku, ako drobnej stavby, bude možná s povolením
KPÚ.
Ing.arch. Melicherčík upozornil aby Palárikova ulica bola zakreslená ako zjazdná, nie ako chodník.
Tiež odporúča zvážiť funkčné využitie budov zadané v územnom pláne zóny.
Aktuálny vypracovaný Územný plán zóny bude zaslaný členom komisie na vyjadrenie.
7.Rôzne
 Aktuálne informácia o priebehu akcii Mládežnícka a Palárikova
Ing. Kladivíková informovala že akcie prebiehajú podľa uzavretých zmlúv, dodržujú harmonogram
prác.
Mgr. Macharik upozornil na výšku obrubníkov osadených na parkovisku na Mládežníckej
 Informácia o príprave projektovej dokumentácie Dolná Resla, Pod Kalváriou, Katova ulica
Dolná Resla – projektová dokumentácia je spracovaná, treba najskôr spraviť kanalizáciu
Pod Klaváriou – projektová dokumentácia bola doručená na MsÚ, primátorka Mgr. Babiaková
informovala že treba vybaviť stavebné povolenie a začať verejné obstarávanie
Katova ulica – projektovú dokumentáciu predložiť na budúcu komisiu
 Informácia o postupe v projektovej dokumentácii parkoviska Mierová
Štúdia bola odovzdaná, mala by prejsť verejná prezentácia s projektantmi
Je rozdelená na 3etapy s vjazdom z Mierovej ulice kde stále chýba súhlasné stanovisko ku ktorému
má byť stretnutie s pracovníkom OR PZ ODI ZH.

8. Záver
Mgr. Martin Macharik poďakoval prítomným za účasť.

Mgr. Martin Macharik, v.r.
predseda komisie

Zapísala: Natália Martykánová
02.12.2020

