Zápisnica
zo zasadnutia Komisie rozvoja a výstavby mesta pri MsZ v Banskej Štiavnici, konaného
v kancelárii vedúcej odd. výstavby, ÚP a ŽP MsÚ v Banskej Štiavnici, dňa 20.1.2014

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Prizvaní:

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta, JUDr. Dušan Lukačko, zástupca
primátorky mesta, Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ, Ing. Zuzana
Kladivíková, vedúca odd. výstavby, ÚPaŽP MsÚ, PaedDr. Viera Ebert, p.
Dušan Vahlandt, p. Ján Petrík

Program:
1. Otvorenie
2. Návrh VZN č. ..../2014 o financovaní škôl
3. Informatívna správa o plánovaných investíciách do rekonštrukcie
verejných priestranstiev
4. Návrh rozpočtu na rok 2014
5. Zámer odkúpenia bytov na ul. Budovateľská 14
6. Rôzne
7. 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. Návrh VZN č. ..../2014 o financovaní škôl
K uvedenému bodu podala informácie Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta. Informovala aj
o plánovaných investíciách v oblasti školstva.
Členovia komisie k uvedenému bodu prijali:
Uznesenie č. 1/2014
Berie na vedomie
Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. ..../2014 o financovaní základných umeleckých škôl,
materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej
právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

3. Informatívna správa o plánovaných investíciách do rekonštrukcie verejných priestranstiev
K uvedenému bodu podal správu p. Dušan Vahlandt. Informoval, že finančné prostriedky, poskytnuté
mestu Banská Štiavnica na úpravu verejných priestranstiev budú použité na pokračovanie v realizácii
projektu „Úprava verejných priestranstiev ul. Akademická a Mierová a časť ul. Palárikova“.
Mgr. Macharik – žiadal o informácie ohľadom rekonštrukcie ul. Sládkoviča a ul. Pécha.
p. Vahlandt – dodávateľ PD je známy z verejného obstarávania. Projekt vypracuje firma
DOPRAVOPROJEKT a.s. Táto položka je zahrnutá aj v návrhu rozpočtu na rok 2014.
Mgr. Macharik – odporúča, aby sa pri realizácii rekonštrukcie ulíc znížila cesta o 10 cm.
p. Vahlandt – nemal by s tým byť žiadny problém
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Členovia komisie k uvedenému bodu prijali:
Uznesenie č. 2/2014
Komisia rozvoja a výstavby mesta
Navrhuje
Predložiť komisii rozpracovanie návrhu úpravy verejných priestranstiev na ul. Sládkoviča a ul. Pécha
na prekonzultovanie.
4. Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok 2014
K uvedenému bodu podala informácie Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta, ktorá stručne
informovala o jednotlivých položkách rozpočtu.
Členovia komisie k uvedenému bodu prijali:
Uznesenie č. 3/2014
Komisia rozvoja a výstavby mesta
Berie na vedomie
Návrh rozpočtu mesta Banská Štiavnica na rok 2014.

5. Zámer odkúpenia bytov na ul. Budovateľská 14
K uvedenému bodu podala správu Ing. Kladivíková.
Členovia komisie k uvedenému bodu prijali:
Uznesenie č. 4/2014
Komisia rozvoja a výstavby mesta
Berie na vedomie
Zámer kúpy bytov na ulici Budovateľská 14 v Banskej Štiavnici.

6. Rôzne
Parkovanie
Mgr. Macharik – opýtal sa ako sa pokračuje v prípade plánovaného zriadenia hromadného parkovania
Ing. Ondrejmišková – odporúča kontaktovať p. JUDr. Lukačku, ktorý to má na starosti
Komisia požaduje, aby p. JUDr. Lukačko do budúcej komisie predložil informatívnu správu ohľadom
riešenia parkovania
Autobusová doprava
Komisia – spýtala sa, či by sa mestu neoplatilo prevádzkovať vlastné minibusy, namiesto prispievania
plnej výšky nákladov Slovenskej autobusovej doprave, ktorá zabezpečuje dopravu v rámci mesta.
Mgr. Nadežda Babiaková – objasnila komisii, že mesto o takejto možnosti už v minulosti uvažovalo
a robili sa prepočty, či by to bolo finančne výhodnejšie. Výstup bol negatívny, tak sa od tejto možnosti
odstúpilo.
Odstavná plocha
Ing. Paučulová – poukázala na problém s odstavnou plochou na začiatku ulice Vodárenská, kde
hromadne parkuje množstvo vozidiel a podotkla, že to tam vyzerá hrozne.
Mgr. Babiaková – odpovedala na dotaz, že sa daná situácia preverí.
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Podnet
Ing. Paučulová – podala podnet na prešetrenie nelegálnej činnosti p. Oravca, ktorý si svojvoľne
buduje novú cestu cez les bez SP a na cudzích pozemkoch.
Rekonštrukcia verejných priestranstiev - ulíc
Ing. Mojička - upozornil na to, že mesto by malo pri výbere verejných priestranstiev – ulíc
systematicky postupovať podľa nejakého stanoveného plánu.
Ing. Kladivíková – v predchádzajúcich rokoch bol čiastočne spracovaný pasport p. Vahlandtom
a JUDr. Lukačkom
Členovia komisie k uvedenému bodu prijali:
Uznesenie č. 5/2014
Komisia rozvoja a výstavby mesta
Navrhuje
- dopracovať pasport komunikácii externým spracovateľom, tak aby obsahoval aj inžinierske siete
- na základe pasportu zostaviť harmonogram rekonštrukcie ulíc.

7. Záver
Ing. arch. Peter Mravec, predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie
ukončil.

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

Zapísala: Bc. Alžbeta Gállová
23.1.2014
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