Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Banskej Štiavnici,
konaného v kancelárii prednostky MsÚ v Banskej Štiavnici dňa 23.01.2019
Prítomní:

Mgr. Martin Macharik, predseda komisie,
Ing. Marian Zimmermann, podpredseda komisie,
Ing. Zuzana Mojičková, členka komisie,
Ing. Ján Čamaj, člen komisie,
Ing. Milan Klak, člen komisie,
Ing. Miloš Janovský, člen komisie,
Jakub Jarábek, člen komisie,
Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ,
Ing. arch. Jakub Melicherčík, stavebný úrad,
Ing. Danka Gajdošová, odd. výstavby, ÚP a ŽP,
Mgr. Katarína Hulinová, zapisovateľka komisie

Program:
1. Otvorenie
2. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2019 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. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica
4. Územný plán zóny Pamiatková rezervácia – časť historické jadro, etapa Zadanie
5. Návrh „Urbanistickej štúdie – Rekreačná zóna Počúvadlianske Jazero ( F.P.B. 19.1), Banská
Štiavnica“
6. Rôzne:
Správa o príprave parkoviska na ulici Mierová a Dolná
Správa o štádiu prípravy spustenia pešej zóny na Námestí sv. Trojice
Plánovanie činnosti komisie pre volebne obdobie 2019-2022
7. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie sa začalo o 14.10 hodine. Predseda komisie Mgr. Martin Macharik privítal
prítomných členov komisie. Prednostka MsÚ Ing. Ivana Ondrejmišková navrhla do programu zaradiť
žiadosti fyzických osôb na úpravu ÚPN Banská Štiavnica a žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta
v oblasti životného prostredia a úprav verejných priestranstiev.
Členovia komisie sa dohodli, že žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta prerokujú ako posledný bod
rokovania a žiadosti fyzických osôb na úpravu ÚPN prerokujú na nasledujúcej komisii (materiál
s vyznačenými mapkami sa im zašle elektroniky. Návrh Ing. Ivany Ondrejmiškovej schválili.
2. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2019 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
Ing. Ivana Ondrejmišková oboznámila členov komisie s návrhom VZN 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. Uviedla zmeny, ktoré sa tohto VZN týkajú
a zodpovedala všetky otázky členov komisie.
Členovia komisie hlasovali za zníženie výšky dotácie z 96% na 94% nasledovne: 2 hlasovali proti
zníženiu, 1 sa zdržal hlasovania, 4 hlasovali za zníženie.
Komisia výstavby a životného prostredia
Odporúča schváliť s pripomienkou:
Odporúča návrh VZN schváliť s pripomienkou: v § 3 ods. 3. znížiť výšku dotácie na príslušný
kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej
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spoločnosti a inej právnickej alebo fyzickej osoby z navrhovaných 96% na 94% z výšky dotácie na
žiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
3. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica
Ing. Ivana Ondrejmišková uviedla čoho sa týka dodatok č.1 k VZN č. 2/2018.
Komisia výstavby a životného prostredia
Berie na vedomie:
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica
4. Územný plán zóny Pamiatková rezervácia – časť historické jadro, etapa Zadanie
Ing. Ivana Ondrejmišková a Ing. Danka Gajdošová oboznámili členov komisie a zodpovedali otázky
týkajúce sa ÚPZ Pamiatková rezervácia – časť historické jadro, etapa zadanie.
Členovia komisie požiadali, aby bol v čase spracovanie prizvaný do komisie zhotoviteľ Ing. arch.
Anton Supuka.
Komisia výstavby a životného prostredia
Berie na vedomie:
Územný plán zóny Pamiatková rezervácia – časť historické jadro, etapa Zadanie
5. Návrh „Urbanistickej štúdie – Rekreačná zóna Počúvadlianske Jazero (F.P.B. 19.1), Banská
Štiavnica“
Ing. Ivana Ondrejmišková a Ing. Danka Gajdošová oboznámili členov komisie s návrhom urbanistickej
štúdie. Po prediskutovaní otázok členmi komisie, sa komisia rozhodla
Komisia výstavby a životného prostredia
Berie na vedomie:
Návrh „Urbanistickej štúdie – Rekreačná zóna Počúvadlianske Jazero (F.P.B. 19.1), Banská
Štiavnica“
Členovia komisie požiadali, aby do budúcej komisie prišiel kompetentný zamestnanec MsÚ, ktorý by
informoval o možnosti zavedenia kontrol odvádzania odpadových vôd.
Členovia komisie požiadali, aby Ing. Danka Gajdošová o cca dva mesiace priniesla návrh, ktorý bude
rokovateľný v zmysle zákona, ako zamedziť ďalšiu výstavbu na Počúvadlianskom jazere.
6. Rôzne
 Žiadosti fyzických osôb na úpravu ÚPN Banská Štiavnica
Členovia komisie sa dohodli, že tento bod programu presunú do ďalšej komisie výstavby
a životného prostredia.
 Správa o príprave parkoviska na ulici Mierová a Dolná
Členovia komisie dostali k dispozícii správu o príprave parkoviska na ulici Mierová a Dolná
(správa im bola následne odoslaná aj e-mail-om). Ing. Jakub Melicherčík a Ing. Ivana
Ondrejmišková ich oboznámili so správou, ktorú obdržali a zodpovedali otázky, ktoré členovia
komisie mali.
Členovia komisie požiadali, aby dostali zadávacie podklady k „Štúdii realizovateľnosti parkoviska
na ulici Mierová“.
 Správa o štádiu prípravy spustenia pešej zóny na Námestí sv. Trojice
Ing. arch. Jakub Melicherčík ukázal členom komisie prezentačné video, aby by mala pešia zóna
vyzerať.
Ing. Ivana Ondrejmišková oznámila členom komisie, že projekt pešej zóny bude prezentovaný pre
členov MsZ a členov komisií za prítomnosti zhotoviteľa.
 Plánovanie činnosti komisie pre volebne obdobie 2019-2022
Členovia komisie si povedali témy, ktorým by sa radi venovali počas svojho fungovania a určili si
termíny komisií výstavby a životného prostredia.
- Čierne stavby
- Pozemky určené na IBV
- Problémy parkovania, chodníkov na sídlisku Drieňová
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Odstavná plocha na Červenej studni

Mgr. Martin Macharik sa nezúčastnil hlasovania o žiadostiach o dotácie z rozpočtu mesta. Prítomným
poďakoval za účasť na zasadnutí komisie výstavby a životného prostredia a odišiel.


Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta v oblasti životného prostredia a úprav verejných
priestranstiev
Ing. Ivana Ondrejmišková oboznámila členov komisie so žiadosťami, ktoré boli doručené.
Členovia komisie odporučili finančné prostriedky z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica prerozdeliť
nasledovne : OZ Murko, Kakalík a Miška dotácia vo výške 650,- €, Kalvársky fond dotácia vo
výške 1 050,- €, OZ Túlavá labka dotácia vo výške 650,- €, Slovenský zväz záhradkárov na
organizovanie celoslovenskej súťaže v reze ovocných stromov dotácia vo výške 1 000,- €, OZ
Sitniansky rytieri dotácia vo výške 1 000,- €, OZ Senior Lilien dotácia vo výške 650,- €.
Komisia výstavby a životného prostredia
Odporúča :
OZ Murko, Kakalík a Miška dotácia vo výške 650,- €
Kalvársky fond dotácia vo výške 1 050,- €
OZ Túlavá labka dotácia vo výške 650,- €
Slovenský zväz záhradkárov na organizovanie celoslovenskej súťaže v reze ovocných stromov
dotácia vo výške 1 000,- €
OZ Sitniansky rytieri dotácia vo výške 1 000,- €
OZ Senior Lilien dotácia vo výške 650,- €
7. Záver
Ing. Marián Zimmermann poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Mgr. Martin Macharik, v.r.
predseda komisie

Zapísala: Mgr. Katarína Hulinová
28.01.2019
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