Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia pri MsZ
v Banskej Štiavnici, konaného v zasadacej miestnosti MsÚ v Banskej Štiavnici dňa 09.01.2017
Prítomní:

Ing. Ján Čamaj, predseda komisie,
Mgr. Peter Ernek, člen komisie,
Mgr. Martin Macharik, člen komisie,
Ing. Adela Prefertusová, členka komisie,
Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ,
Ing. Zuzana Kladivíková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP
Mgr. Katarína Hulinová, zapisovateľka komisie

Ospravedlnený:

Ing. Juraj Čabák, podpredseda komisie

Program:
1. Otvorenie
2. Obhliadka objektu Kultúrneho domu Štefultov
3. Obhliadka objektu plavárne so zameraním na posúdenie technického stavu objektu plavárne
(za základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 197/2016)
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie sa začalo o 14.00 hodine. Prítomní sa zišli v kancelárii vedúcej oddelenia
výstavby, ÚP a ŽP Ing. Zuzany Kladivíkovej odkiaľ sa presunuli do Kultúrneho domu na Štefultove.
2. Obhliadka objektu Kultúrneho domu Štefultov
Členovia komisie si prezreli priestory objektu kultúrneho domu Štefultov a skonštatovali, že je
skutočne potrebné celý objekt zrekonštruovať.
Mgr. Martin Macharik sa opýtal, či nie je vhodné celý objekt zbúrať a postaviť niečo nové, prípadne to
predať.
Ing. Ivana Ondrejmišková mu odpovedala, že do kultúrneho domu na Štefultove sa niekoľko rokov
neinvestovali finančné prostriedky (okrem finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu
strechy). Uviedla, že v roku 2016 dostalo Mesto Banská Štiavnica sponzorský dar vo výške 47 tis.
EUR na dokončenie ihriska na Štefultove (ktoré je v tesnej blízkosti KD), pred KD je priestor na
vytvorenie odstavnej plochy pre motorové vozidlá. Projektová dokumentácia, ktorá bola vypracovaná
navrhuje objekt znížiť o jedno poschodie a odstrániť jednu bočnú časť, osadiť ľahkú sedlovú strechu,
vymeniť okná, elektriku a kúrenie, zároveň je tam navrhnuté vybudovanie sociálnych zariadení
a prezliekarní. PD ako taká minimalizuje priestory, a tým aj náklady na budúce prevádzkovanie.
V prípade, že budú vypísané výzvy na získanie finančných prostriedkov je nevyhnuté mať pripravenú
PD. Okrem toho na „búranie“ KD sa nedajú čerpať finančné prostriedky z iných zdrojov. Konštatovala,
že Mesto sa bude snažiť získať finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov.
Mgr. Peter Ernek, konštatoval, že pokiaľ by sa podarilo získať na realizáciu uvedenej prestavby KD
finančné prostriedky a fungovalo by aj prerobené ihrisko, Štefultov by získal pekné priestory
a možnosti športového a spoločenského využitia, tak ako tomu bolo niekedy.
Ing. Zuzana Kladivíková, ved. odd. výst. ÚP a ŽP podrobne informovala členov komisie o projekte,
o znižovaní podlaží, stropu, odstránení bočnej časti objektu a pod.
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3. Obhliadka objektu plavárne so zameraním na posúdenie technického stavu objektu
plavárne (za základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 197/2016)
RNDr. Pavel Bačík, riaditeľ Bytovej správy s.r.o., ktorá prevádzkuje plaváreň previedol členov komisie
po celom objekte plavárne a informoval o aktuálnom stave celého objektu plavárne.
Členovia komisie skonštatovali, že bezpečnostná sieť, ktorá je natiahnutá po celej časti stropu nad
bazénom nepôsobí rušivo a plní účel, na ktorý bola osadená.
4. Rôzne
5. Záver

Ing. Ján Čamaj
predseda komisie, v.r.

Zapísala: Mgr. Katarína Hulinová
17.01.2017
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