Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Banskej Štiavnici, konaného v
zasadačke MsÚ v Banskej Štiavnici dňa 14.06.2021
Prítomní:

Mgr. Martin Macharik, predseda komisie
Ing. Marian Zimmermann, podpredseda komisie
Ing. Miloš Janovský, člen komisie
Ing. Ján Čamaj, člen komisie
Ing. Milan Klak, člen komisie
Ing.arch. Jakub Melicherčík, stavebný úrad, architekt mesta
Natália Martykánová, zapisovateľka komisie

Program:

1. Otvorenie
2. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 1/2020
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych
komunikácií na území mesta Banská Štiavnica
3. Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č….../2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto
Banská Štiavnica
4. Návrh na poskytnutie dotácii z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre rok 2021
5. Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 7/2016
o sociálnych službách
6. Zmeny a doplnky ÚPN č. 9
7. Informácie:
- Parkovisko Mierová
- Plaváreň
- Dolná Resla
- Pod Kalváriou
- Štadión
8. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie sa začalo o 14.40 hodine. Predseda komisie Mgr. Martin Macharik
privítal prítomných členov komisie.
2. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 1/2020
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych
komunikácií na území mesta Banská Štiavnica
- zaviesť PPK / RPK na parkovisko Dolná
- Tabaková – spoplatniť parkovacími lístkami + platnosť PPK / RPK
- zjednotiť na parkoviskách Mládežnícka a Dolná – 1h/deň zdarma
- Botanická ulica – pridané parkovacie miesta – platnosť PPK
- dočasné doplnkové parkovacie miesta Klinger, Červená studňa - je možné vyberať
parkovné + nechať možnosť parkovať s PPK / RPK
Ing. Klak – od 1.7.2021, zamestnanci MsÚ nebudú parkovať vo dvore Metropolu

3. Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č….../2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto
Banská Štiavnica
Komisia berie na vedomie.
4. Návrh na poskytnutie dotácii z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre rok 2021
Por.
č.

Žiadateľ

Účel

3.
4.

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku, Banská
Štiavnica
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny
ZO SZOPK Sitno
OZ MURKO, KAKALÍK a MIŠKA, Dekýš
SENIOR LILIEN, Banská Štiavnica

5.

TÚLAVÁ LABKA, Banská Štiavnica

Návrh obnovy strecha
z dreveného šindľa –
evanjelický cintorín
Konzervácia ruín hradu
Sitno a ochrana prírody
Záchrana zvierat
Kastrácie, krmivo
Kastrácie túlavých mačiek
a psov

1.
2.

SPOLU

Požadovaná
výška dotácie

Navrhnutá
výška dotácie

4000,00 €

1500 €

500,00 €

500 €

2515,00 €
1000,00 €

500 €
500 €

5000,00 €

2000 €

13015,00 €

5000€

5. Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č.
7/2016 o sociálnych službách
Komisia berie na vedomie.
6. Zmeny a doplnky ÚPN č. 9
Komisia žiada daný bod vyradiť z programu rokovania zastupiteľstva. Zmeny a doplnky
ÚPN č. 9 žiadajú prerokovať osobne s Ing. Gajdošovou na komisii výstavby.
7. Informácie
Parkovisko mierová
Projektanti odprezentujú návrh parkoviska. Čaká sa na chýbajúce vyjadrenie dopravného inžiniera,
po doručení tohto vyjadrenia sa môže začať verejné obstarávanie.
Plaváreň
07.06.2021 bola zaslaná Výzva na predloženie PHZ, možným uchádzačom. Termín na predloženie
cenových ponúk pre PHZ je do 15.06.2021 do 13:00.
Dolná Resla
Má prebehnúť stretnutie s dotknutými orgánmi. Väčšina vedení sa má viesť zemou.
Mgr. Macharik upozorňuje že treba dopredu oznámiť obyvateľom ulice, termín rekonštrukcie počas
ktorej vzniknú dopravné obmedzenia.
Pod Kalváriou
Prebieha verejné obstarávanie.
Štadión
Pred podpisom zmluvy vyjasniť nezodpovedané otázky:
Koľko bude stáť údržba a prevádzka daného areálu? Ako bude fungovať futbalový klub? Ako sa
bude riešiť odstránenie malých tréningových plôch? Ako sa dá zlúčiť zavlažovací systém s vrhom
oštepom? Kde budú trénovať futbalisti ? Aká je cieľová skupina ľudí čo budú štadión využívať ?

Doplnené do programu
Štúdia na Klinger, Červenú studňu
Uznesenie: Komisia žiada zastupiteľstvo aby schválili financie v rozpočte na urbanistickú štúdiu na
dané lokality kvôli potrebe vybudovať parkovacie plochy, WC, prezliekarne...
Pripomienka – Ing. Klak – treba dokončiť špáry na opornom múre parkoviska Mládežnícka
8. Záver
Mgr. Martin Macharik poďakoval prítomným za účasť.

Mgr. Martin Macharik, v.r.
predseda komisie

Zapísala: Natália Martykánová
16.06.2021

