Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia mesta pri MsZ
v Banskej Štiavnici, konaného v zasadacej miestnosti MsÚ v Banskej Štiavnici, dňa 9.3.2015
Prítomní:

Ing. Ján Čamaj, predseda komisie,
Ing. Juraj Čabák, podpredseda komisie,
Mgr. Peter Ernek, člen,
Mgr. Martin Macharik, člen,
Ing. Adela Prefertusová, člen,
Ing. Silvia Piliarová, zapisovateľka,
Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ
Ing. Zuzana Kladivíková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP

Program:
1. Otvorenie
2. Prvé stretnutie komisie, predstavenie členov a organizačné pokyny
3. Oboznámenie sa s rokovacím poriadkom komisií Mestského zastupiteľstva Mesta
Banská Štiavnica
4. Informatívna správa o ukončení prác na realizácii projektu zberného dvora
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie komisie sa začalo o 15.00 hodine. Zasadnutie komisie otvoril Ing. Ján Čamaj, predseda
komisie. Skonštatoval prítomnosť členov komisie a vyjadril, že komisia je uznášania schopná.
Program bol jednomyseľne schválený.
2. Prvé stretnutie komisie, predstavenie členov a organizačné pokyny
Boli predstavení noví členovia komisie a zapisovateľka.
3. Oboznámenie sa s rokovacím poriadkom komisií Mestského zastupiteľstva Mesta Banská
Štiavnica
Prítomní členovia komisie boli oboznámení s rokovacím poriadkom komisií Mestským zastupiteľstvom
Mesta Banská Štiavnica, ktorý upravuje rokovanie komisií, postavenie komisií, úlohy komisií, prípravu
a priebeh rokovania komisií a organizačno – technické zabezpečenie činností komisií.

4. Informatívna správa o ukončení prác na realizácii projektu zberného dvora
Informatívna správa o ukončení prác na realizácii projektu zberného dvora bola komisii predložená
a neboli k nej žiadne pripomienky.

5. Rôzne
V rámci bodu neboli prednesené žiadne návrhy na prerokovanie.
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6. Diskusia
Ing. Juraj Čabák – bolo by vhodné zabezpečiť prerokovanie materiálov, ktoré sú predmetom rokovania
Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva, potom všeobecne záväzné nariadenia podľa rokovacieho
poriadku, s ktorými by mala byť komisia oboznámená. Ďalej by sa malo uskutočniť stretnutie za účasti
občianskeho združenia Červená Studňa, prizvať Ing. Paučulovú na prerokovanie štúdie Červená
Studňa, oboznámiť verejnosť s pripravovanou rekonštrukciou Sládkoviča a Pécha, s odkanalizovaním
ulice SNP a 8.mája ako aj s úpravami verejných priestranstiev na Botanickej ulici.
Mgr. Martin Macharik – sú tri hlavné oblasti, prvou sú investičné akcie mesta, kde by bolo vhodné dať
vopred členom komisie informácie, už pri zadávacích podmienkach. Ďalšou oblasťou sú zámery
v pamiatkovej zóne mesta, komisia by mala byť oboznámená o rekonštrukciách aspoň informatívnou
správou.
Ing. Adela Prefertusová – nedá sa vyjadrovať k projektom, lebo stavebný úrad je viazaný lehotou, ale
aspoň informatívnou správou o zámeroch v pamiatkovej zóne mesta by komisia mohla byť
oboznámená.
Mgr. Martin Macharik – informatívne správy v pamiatkovej zóne za posledné mesiace, patrí do
programu komisie výstavby. Treťou vecou je vlastná agenda, vlastná iniciatíva, s ktorou príde každý
člen, nezávisle čo sa deje na meste.
Mgr. Peter Ernek – súhlasí s myšlienkou pána Macharika, aby komisia výstavby bola informovaná
o zámeroch v pamiatkovej zóne mesta. Navrhol, aby aj investor zámeru sa zúčastnil komisie
a prediskutoval svoj zámer s členmi komisie, vypočul si pripomienky.
Ing. Juraj Čabák – skúsme si povedať niečo k veciam, ktoré budú predložené na najbližšom
zastupiteľstve.
Ing. Ivana Ondrejmišková – bude predložená urbanistická štúdia p. Blaškovej na Počúvadlianskom
jazere. Ďalšou urbanistickou štúdiou je lokalita v meste, obstarávateľom je Ing. Lenka Weissová,
územie je určené na IBV (lokalita pod benzínovou pumpou Vio).
Mgr. Peter Ernek – ohľadne materiálov na prerokovanie by bolo vhodné ich posielať elektronicky
emailom a netreba ich tlačiť písomne.
Mgr. Martin Macharik – poprosiť, keďže komisia výstavby bola naposledy v novembri, za to obdobie
mať informáciu o tom čo sa udialo v oblasti výstavby, zámery, vízie.
Mgr. Peter Ernek – či by nebolo možné prizvať si kolegov z pamiatkového úradu.
Ing. Juraj Čabák – dávam návrh k budovám a pozemkom k pamiatkovej zóne, čo konajú vlastníci
v rámci zlepšenia stavu týchto budov.
Mgr. Martin Macharik – ako koná v tomto pamiatkový úrad, či upozorňuje vlastníkov, vyzýva
k nápravám.
Ing. Ivana Ondrejmišková – ešte doplniť informácie o verejnej zeleni, máme v rozpočte 5000 eur na
výrub drevín, ktorý sme rozdelili na jarný a jesenný výrub. Realizáciu výrubu sme rozdelili medzi
menšie obecné služby, technické služby, odborníkov na výškové práce. V objekte zberného dvora
budú vypílené nálety a presťahuje sa tam útulok, ďalšou lokalitou na vypilovanie náletov je
Kaniarikovská záhrada.
Ing. Juraj Čabák – bolo by vhodné vopred pripraviť verejnosť na výruby drevín pomocou článku
v Štiavnických novinách alebo pomocou médií. Vytvoriť správu, s ktorou by sme mohli pracovať. By
sme mohli pozvať Ing. Faturovú vedúcu pracoviska pamiatkového úradu, aby nám podala informácie
ohľadne nových zámerov, zásad, v akej sú fáze, či majú súpis ohrozených objektov.
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7. Záver
Ing. Ján Čamaj poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Ing. Ján Čamaj
predseda komisie, v.r.

Zapísala: Ing. Silvia Piliarová
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