Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia pri MsZ
v Banskej Štiavnici, konaného v zasadacej miestnosti MsÚ v Banskej Štiavnici dňa 05.09.2018
Prítomní:

Ospravedlnený:

Ing. Juraj Čabák, podpredseda komisie,
Mgr. Martin Macharik, člen komisie,
Mgr. Peter Ernek, člen komisie,
Ing. Adela Prefertusová, členka komisie,
Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ,
Ing. Zuzana Kladivíková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP,
Ing. arch. Jakub Melicherčík, stavebný úrad,
Mgr. Katarína Hulinová, zapisovateľka komisie
Ing. Ján Čamaj, predseda komisie

Program:
1. Otvorenie
2. Prezentácie projektu Parkoviska na Dolnej ulici, pre členov komisie, v štádiu rozpracovanosti
zástupcom projekčnej spoločnosti
3. Informácia členom komisie o aktuálnom stave prác na pripravovanej stavbe parkoviska v
lokalite medzi Mierovou a Lesníckou ulicou
4. Predloženie zoznamu pripravovaných, začatých, rozpracovaných, resp. pred ukončením
stavebných akcií realizovaných Mestom Banská Štiavnica v roku 2018. Kvalifikované
informácie zodpovednými zamestnancami o jednotlivých akciách
5. Informáciu o stavebných aktivitách súkromných investorov na území Banskej Štiavnice, v
rozsahu, ktorý umožňujú príslušné právne predpisy
6. Informovanie členov komisie o stavebných aktivitách pripravovaných Mestom v roku 2019
7. Rôzne
8. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie sa začalo o 13.50 hodine. Podpredseda komisie Ing. Juraj Čabák privítal
prítomných členov komisie a ostatných prítomných a prečítal návrh programu. Členovia komisie
odsúhlasili program rokovania a zasadnutie komisie výstavby začalo.
2. Prezentácie projektu Parkoviska na Dolnej ulici,
rozpracovanosti zástupcom projekčnej spoločnosti

pre

členov

komisie, v

štádiu

Ing. arch. Jakub Melicherčík predložil prítomným členom návrh parkoviska na Dolnej ulici. Vysvetlil im
všetky veci, ktoré budú zapracované do projektovej dokumentácie. Spôsob riešenia parkovacích
miest, odkanalizovanie, návrh verejnej zelene.
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia
Odporúča:
Po spracovaní a odovzdaní projektovej dokumentácie vykonať prezentáciu o riešení úpravy
parkoviska na ulici Dolná pre verejnosť formou samostatného prerokovania alebo v rámci rokovania
MsZ s upozornením verejnosti, ktorá bude mať priestor na vyjadrenie sa.
Mgr. Martin Macharik navrhol, či by bolo možné rozšíriť verejnú zeleň na parkovisku na úrok dvoch
parkovacích miest.
3. Informácia členom komisie o aktuálnom stave prác na pripravovanej stavbe parkoviska v
lokalite medzi Mierovou a Lesníckou ulicou
Ing. Ivana Ondrejmišková – s Lesmi SR š.p. sa zamieňajú pozemky a žiadajú do zámennej zmluvy
začleniť ďalšie pozemky. Bol vypracovaný geologický prieskum, ktorý hovorí, že sú tam zložité
zakladacie podmienky.
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Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia
Odporúča:
Vypracovanie štúdie v textovej aj grafickej forme, ktorá posúdi ktorá z variant parkovací
dom/parkovanie v terasách je finančne výhodnejšie v prepočte na jedno parkovacie miesto.
4. Predloženie zoznamu pripravovaných, začatých, rozpracovaných, resp. pred ukončením
stavebných akcií realizovaných Mestom Banská Štiavnica v roku 2018. Kvalifikované
informácie zodpovednými zamestnancami o jednotlivých akciách
Členovia komisie dostali vypracovanú správu o pripravovaných, začatých, rozpracovaných, resp. pred
ukončením stavebných akcií realizovaných Mestom Banská Štiavnica v roku 2018.
Ing. Ivana Ondrejmišková zodpovedala otázky, ktoré boli ohľadne týchto akcií.
Ing. Juraj Čabák – poďakoval za vypracovanú správu.
5. Informáciu o stavebných aktivitách súkromných investorov na území Banskej Štiavnice, v
rozsahu, ktorý umožňujú príslušné právne predpisy
Ing. Ivana Ondrejmišková oboznámila členov komisie so stavebnými akciami súkromných investorov.
Mgr. Martin Macharik sa opýtal na stavbu parkoviska p. Baráka.
Ing. arch. Jakub Melicherčík – povedal, že neevidujeme žiadnu žiadosť na takúto stavbu a že stále nie
je podpísané poverenie na výkon štátneho stavebného dohľadu.
Ing. Juraj Čabák sa opýtal na stavbu „Grunerky“
Ing. Zuzana Kladivíková – sú vydané všetky povolenie potrebné k výstavbe. Bol tam vykonaný aj
štátny stavebný dohľad a neboli zistené žiadne porušenia zákona.
Ing. Adela Prefertusová - požiadala do najbližšej komisie predložiť všetky vydané povolenia pre
výstavbu „Grunerky“
6. Informovanie členov komisie o stavebných aktivitách pripravovaných Mestom v roku 2019
Ing. Zuzana Kladivíková oznámila členov komisie, aké akcie majú byť zapracované do rozpočtu mesta
v roku 2019. Pripravuje sa návrh rozpočtu, ktorý potom pôjde aj do MsZ.
7. Rôzne
Mgr. Peter Ernek – navrhol vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá by sa zaoberala parkovaním
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia
Odporúča:
Vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá by sa zaoberala praktickou aplikáciou vypracovanej štúdie
o statickej a dynamickej doprave v Banskej Štiavnici.
8. Záver
Ing. Juraj Čabák poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Ing. Juraj Čabák, v.r.
podpredseda komisie
Zapísala: Mgr. Katarína Hulinová
20.09.2018
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