Zápisnica
zo zasadnutia Komisie rozvoja a výstavby mesta pri MsZ v Banskej Štiavnici,
konaného v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Banskej Štiavnici, dňa 04.12.2012

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny.

Prizvaní:

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta, JUDr. Dušan Lukačko, zástupca
primátorky mesta, Ing. Ivana Nikolajová, prednostka MsÚ, Ing. Ján Piliar,
vedúci odd. OVSaSV, Ing. Kamila Lievajová, vedúca ek. odd. MsÚ, Ing. Zuzana
Kladivíková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP MsÚ, p. Ján Petrík.

Program:

1. Otvorenie.
2. Prerokovanie materiálov predkladaných do MsR a MsZ.
2.1 Dodatok č. 3 k VZN Banská Štiavnica č. 3/2009 o sociálnych službách.
2.2 Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2012 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
2.3 Návrh rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre roky 2013, 2014 a 2015.
3. Informácia k prebiehajúcim stavebným konaniam v rámci pamiatkovej
zóny a prerokovanie materiálov – Vodárenská 39 a výstavba štvorgaráží
Horná Resla.
4. Rôzne.
5. Záver.

1. Otvorenie
Zasadnutie komisie sa začalo o 13.00 hodine. Zasadnutie komisie otvoril a viedol Ing. arch. Peter
Mravec, predseda komisie. Skonštatoval prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov komisie a vyjadril,
že komisia je uznášania schopná. Program komisie bol jednomyseľne schválený.
2. Prerokovanie materiálov predkladaných do MsR a MsZ
2.1 Dodatok č. 3 k VZN Banská Štiavnica č. 3/2009 o sociálnych službách
Členovia komisie k uvedenému bodu prijali:
Uznesenie č. 51/2012
Komisia rozvoja a výstavby mesta
A. b e r i e n a v e d o m i e
dodatok č. 3 k VZN Banská Štiavnica č. 3/2009 o sociálnych službách.

2.2 Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
K uvedenému bodu podala informácie Ing. Kamila Lievajová, vedúca ek. odd. MsÚ.

Členovia komisie k uvedenému bodu prijali:
Uznesenie č. 52/2012
Komisia rozvoja a výstavby mesta
A. b e r i e n a v e d o m i e
návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
2.3 Návrh rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre roky 2013, 2014 a 2015
K uvedenému bodu podala informácie Ing. Kamila Lievajová, vedúca ek. odd. MsÚ.
p. Ján Petrík vyjadril, že je nesprávne siahnuť na mzdy zamestnancom, skôr by sa malo šetriť na
ostatných výdavkoch. Míňa sa zbytočne veľa papiera, vidí to v archíve, aj na tom by sa dalo ušetriť.
Navrhol nekrátiť mzdy zamestnancom, pristúpiť poctivo k plateniu daní zo strany obyvateľov.
Vyjadril, že nechápe organizácie zriadené mestom, napr. prečo výrub drevín za panelákmi na Dolnej
ulici nerobili Mestské lesy, s.r.o.
Na podnety p. Petríka odpovedala Ing. Kamila Lievajová.
Členovia komisie k uvedenému bodu prijali:
Uznesenie č. 53/2012
Komisia rozvoja a výstavby mesta
A. b e r i e n a v e d o m i e
návrh rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre roky 2013, 2014 a 2015.

3. Informácia k prebiehajúcim stavebným konaniam v rámci pamiatkovej zóny a prerokovanie
materiálov – Vodárenská 39 a výstavba štvorgaráží Horná Resla.
K uvedenému bodu podala informácie Ing. Zuzana Kladivíková, vedúca odd. výstavby, RM, ÚP a ŽP.
Členovia komisie k uvedenému bodu neprijali uznesenie. Podané informácie zobrali na vedomie.
4. Rôzne
5. Záver
Ing. arch. Peter Mravec, predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie
ukončil.

Ing. arch. Peter Mravec, v. r.
predseda komisie

Zapísala: Sidónia Kiripolská
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