Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Banskej Štiavnici,
konaného v zasadačke MsÚ v Banskej Štiavnici dňa 04.11.2019

Prítomní:

Mgr. Martin Macharik, predseda komisie
Ing. Marian Zimmermann, podpredseda komisie
Ing. Zuzana Mojičková, členka komisie
Ing. Milan Klak, člen komisie
Ing. Miloš Janovský, člen komisie
Ing. Zuzana Kladivíková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP
Ing.arch. Jakub Melicherčík, stavebný úrad, architekt mesta
Ing.arch. Šefan Rafanides, zhotoviteľ štúdie parkoviska Mierová
Natália Martykánová, zapisovateľka komisie

Program:
1. Otvorenie
2. Rôzne:
- Informácia parkovisko Mierová
- Projektová dokumentácia ulice Pod Kalváriou
- Informácie o projektovej príprave ul. Dolná Resla
- Pamätník na Červenej studni (Loránd Eötvös) – súlad so štúdiou územia
- Návrh novej IBV pri Drieňovej – jej možné napojenia na pozemnú komunikáciu
- Čierna stavba chatky na Ul. Vodárenská
3. Záver
1.Otvorenie
Zasadnutie komisie sa začalo o 14.35 hodine. Predseda komisie Mgr. Martin Macharik privítal
prítomných členov komisie.
2.Rôzne
Informácia parkovisko Mierová
-Na žiadosť predsedu komisie, Mgr. Martina Macharika, bol na zasadnutie prizvaný zhotoviteľ
štúdie parkoviska Mierová, Ing.arch. Štefan Rafanides, ktorý predložil 4 návrhy riešenia parkoviska
na ulici Mierová.
Pripomienky:
-vysporiadanie pozemkov cez právne oddelenie
-venovať sa návrhu s najvyššou možnou kapacitou parkovacích miest
-pridať WC, informácie
-žiadne terasy a kaviarne
-miesta pre motorkárov
-riešenie chodníkov
-alternatíva zväčšenia kapacity
Projektová dokumentácie ulice Pod Kalváriou
Komisia žiada doprojektovanie danej dokumentácie a zároveň žiada úrad o zistenie možnosti
doprojektovania.

Informácie o projektovej príprave ul. Dolná Resla
Komisia sa zaujímala o riešenie kanalizácie k čomu sa Ing. Kladivíková vyjadrila že kanalizácia
bude súčasťou projektovej dokumentácie ktorá je v štádiu rozpracovanosti.
Mgr. Macharik požiadal o prizvanie projektanta na najbližšiu komisiu.
Pamätník na Červenej studni (Loránd Eötvös) – súlad so štúdiou územia
Členovia komisie si pozrú štúdiu Červenej studne na internete a zhodnotia či je pamätník v jej
súlade a odporúčajú aby ďalšie možné pamätníky prešli komisiou pre pamätihodnosti.
Návrh novej IBV pri Drieňovej
K danému návrhu je potrebné najskôr spracovať štúdiu ktorá bude podkladom pre zmeny a doplnky
územného plánu pre dané územie na čo bude vyčlenená čiastka z rozpočtu mesta.
Čierna stavba chatky na Ul. Vodárenská
Ing.arch.Melicherčík informoval že na danú stavbu nebolo vydané stavebné povolenie a uskutoční
sa štátny stavebný dohľad.
Ing. Klak sa zaujímal o kompetencie architekta mesta, konkrétne či sa vyjadrujú k farebnosti fasád
v pamiatkovej rezervácii, Ing.arch. Melicherčík mu odpovedal že o tom rozhoduje pamiatkový
úrad.
Ing.arch. Melicherčík, požiadal o doplnenie programu a odprezentoval návrhy Pomníku Padlých.
3. Záver
Mgr. Martin Macharik poďakoval prítomným za účasť.

Mgr. Martin Macharik, v.r.
predseda komisie
Zapísala: Natália Martykánová
06.11.2019

