Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Banskej Štiavnici, konaného
v zasadačke MsÚ v Banskej Štiavnici dňa 04.02.2019
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. Zuzana Kladivíková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP,
Mgr. Katarína Hulinová, zapisovateľka komisie

Program:
1. Otvorenie
2. Oznámenie o možnosti vykonania kontrol odvádzania odpadových vôd
3. Žiadosti fyzických osôb o zmenu územného plánu
4. Oboznámenie s vypracovanou štúdiou využiteľnosti územia Červená studňa (materiál
zverejnený na stránke http://www.banskastiavnica.sk/obcan/dokumenty.html)
5. Informatívna správa o doterajších činnostiach „Hájovňa na Červenej studni“
6. Rôzne
7. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie sa začalo o 14.30 hodine. Predseda komisie Mgr. Martin Macharik privítal
prítomných členov komisie a ostatných prítomných a prečítal návrh programu. Požiadal o doplnenie
programu o predloženie investičných akcii na rok 2019 a o projektovú dokumentáciu ulice Antona
Pécha. Členovia komisie odsúhlasili program rokovania a zasadnutie komisie výstavby začalo.
2. Oznámenie o možnosti vykonania kontrol odvádzania odpadových vôd
RNDr. Zuzana Šušková oboznámila členov komisie o legislatíve, ktorú Mesto Banská Štiavnica
vykonáva na úseku životného prostredia.
Po diskusii sa členovia komisie dohodli, že by bolo vhodné robiť kontroly aspoň na objektoch, ktorú
svoju prevádzku majú ohlásenú. Mgr. Martin Macharik poskytne informácie od OOCR o tom, kto
poskytuje ubytovanie a prenajíma.
RNDr. Zuzana Šušková, konštatovala, že Mesto v rámci svojich kompetencií vykonáva len kontrolu pri
FO, čo sa týka odvádzania odpadových vôd. Kontrola PO spadá do kompetencie Okresného úradu,
odboru ŽP.
Komisia výstavby a životného prostredia
Odporúča:
Vykonanie kontrol – doloženie dokladov o vývoze žúmp na prevádzkach, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť na Počúvadlianskom jazere. RNDr. Zuzana Šušková preloží informáciu o týchto
kontrolách na jeseň 2019.
Požiadala:
Aby boli od RÚVZ vyžiadané informácie, či vykonávajú kontroly, koľko rozborov vôd robia a s akým
výsledkom na Počúvadlianskom jazere.
3. Žiadosti fyzických osôb o zmenu územného plánu
Ing. Ivana Ondrejmišková oboznámila členov komisie so žiadosťami, ktoré boli doručené ohľadne
zmien územného plánu, resp. zmeny funkčného využitia. Komisia sa s uvedeným požiadavkami môže
oboznámi a vyjadriť svoje stanovisko, avšak žiadatelia si svoje požiadavky uplatnia cez MsZ.
1. pozemok – FPB 18.1., 2. pozemok – FPB 18.2., 3. Pozemok – FPB 18.2., 4. Pozemok – FPB 18.1.,
5. Pozemok – FPB 14., 6. Pozemok – FPB 4.1., 7. Pozemok – FPB 6.2.
Mgr. Martin Macharik poďakoval za kvalitne pripravený materiál.
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Komisia výstavby a životného prostredia
Odporúča/Neodporúča:
1. Pozemok – odporúča, 2. Pozemok – neodporúča, 3. Pozemok – neodporúča, 4. Pozemok –
neodporúča, 5. Pozemok – odporúča, 6. Pozemok – neodporúča, 7. Pozemok – odporúča
4. Oboznámenie s vypracovanou štúdiou využiteľnosti územia Červená studňa
Členovia komisie sa so štúdiou využiteľnosti územia Červená studňa oboznámila prostredníctvom
zverejneného materiálu na webovej stránke mesta.
Ing. Ivana Ondrejmišková oboznámila členov komisie, že boli požiadané všetky dotknuté orgány
o vyjadrenie k vybudovaniu parkoviska. Nakoľko boli niektoré vyjadrenia nesúhlasné, Mesto požiadalo
o vyjadrenia k odstavnej ploche. V najbližšom čase sa bude Mesto zaoberať technickým riešením tejto
lokality.
Mgr. Martin Macharik, navrhol v jarných mesiacoch urobiť výjazdové stretie komisie priamo na
Červenej studni.
Komisia výstavby a životného prostredia
Záver:
V priebehu jarných mesiacov pôjdu členovia komisie na Červenú studňu a pozrú si situáciu v teréne.
5. Informatívna správa o doterajších činnostiach „Hájovňa na Červenej studni“
Ing. Ivana Ondrejmišková oboznámila členov komisie s informatívnou správou o doterajšej činnosti
„Hájovne na Červenej studni“.
Komisia výstavby a životného prostredia
Záver:
V priebehu jarných mesiacov pôjdu členovia komisie na Červenú studňu.
6. Rôzne
Informatívna správa o investičných akciách mesta na rok 2019
Nakoľko nebola pripravená táto správa v písomnej podobe, požiadal predseda komisie a pripravenie
tejto správy do nasledujúcej komisie.
Lokality na IBV
Ing. Ivana Ondrejmišková oboznámila, že sú pripravené lokality na IBV – Pod Trojickým vrchom,
sídlisko Drieňová za Súkromnou hotelovou akadémiou, sídlisko Drieňová za 3.ZŠ J. Kollára. Sú aj
žiadosti na výstavbu garáží na sídlisku Drieňová za školou J.Kollára
Komisia výstavby a životného prostredia
Doporučuje:
Doporučuje pracovať na prieskume, či by bol reálny záujem o tieto lokality na IBV.
Požiadala:
O vypracovanie Informatívnej správy o všetkých lokalitách, v akom štádiu z hľadiska územného plánu
sú, čo všetko je potrebné.
Projektová dokumentácia ulice Pécha
Členovia komisie si pozreli situáciu ulice Pécha, ktorá sa bude rekonštruovať a niektorí z členov išli
priamo do terénu.
Mgr. Martin Macharik požiadal o zaslanie situácie PD rekonštrukcie Pécha vo formáte pdf na e-mail.
7. Záver
Mgr. Martin Macharik poďakoval prítomným za účasť.

Mgr. Martin Macharik, v.r.
predseda komisie
Zapísala: Mgr. Katarína Hulinová
18.02.2019
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