Zápisnica
zo zasadnutia Komisie rozvoja a výstavby mesta pri MsZ v Banskej Štiavnici, konaného
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Banskej Štiavnici,
dňa 25.11.2013
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Prizvaní:

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta, JUDr. Dušan Lukačko, zástupca
primátorky mesta, Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ, Ing. Zuzana
Kladivíková, vedúca odd. výstavby, ÚPaŽP MsÚ, Ing. Danka Gajdošová, p.
Ján Petrík

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Otvorenie
Informácie o Zmene ÚPN mesta Banská Štiavnica
Informácie o stave projektu „I/51 BŠ-B. Belá, Obchvat“
Verejné priestranstvá, verejná zeleň
VZN Mesta Banská Štiavnica č. ..... /2013 o výkone taxislužby na
území mesta Banská Štiavnica
Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. ..../2013 o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odovzdávania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. ..../2013 o miestnych daniach
Rôzne
Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie komisie sa začalo o 13.00 hodine. Zasadnutie komisie otvoril a viedol Ing. arch. Peter
Mravec, predseda komisie. Skonštatoval prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov komisie a vyjadril,
že komisia je uznášania schopná. Program komisie bol jednomyseľne schválený.
2. Informácie o zmene ÚPN mesta Banská Štiavnica
K uvedenému bodu podala správu Ing. Danka Gajdošová. Oboznámila prítomných s aktuálnym
stavom prerokovávania ÚPN. Informovala o zámere zosúladiť 2 výkresy („Urbanistická štruktúra“ a
„Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia“) do 1 výkresu územného plánu mesta.
Mgr. Martin Macharik zdôraznil význam pamiatkových zásad, ako súčasť ÚPN.
Ing. Miriam Húšťavová – navrhla zahrnúť do ÚPN ako plochy verejnej zelene:
- Nám. padlých hrdinov (parc. č. 753,752/1,752/2),
- Pomník padlých
3. Informácie o stave projektu „I/51 BŠ-B. Belá, Obchvat“
K uvedenému bodu podala informácie o prerušení územného konania (SSC) Bc. Alžbeta Gállová.
4. Verejné priestranstvá, verejná zeleň
K uvedenému bodu sa vyjadrila Ing. Miriam Húšťavová a to navrhnutím plôch, ktoré by mali byť
začlenené do ÚPN ako verejná zeleň (podľa bodu 2). Po predložení kompletného zoznamu plôch
s upresnením parciel bude tento bod prerokovaní na nasledujúcej komisii rozvoja a výstavby mesta.
Ing. Miriam Húšťavová - požaduje zahrnúť do rozpočtu na rok 2014 položku na experimentálne plochy
zelene v sume 5 000 €.
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5. VZN Mesta Banská Štiavnica č. ..../2013 o výkone taxislužby na území mesta Banská
Štiavnica
K uvedenému bodu podal správu Ing. arch. Peter Mravec.
Členovia komisie k uvedenému bodu prijali:
Uznesenie č. 12/2013
Komisia rozvoja a výstavby mesta
Navrhuje
Prehodnotenie vyhradených parkovacích miest na ulici A. Kmeťa „Pod hríbom“ (možný problém
parkovania zásobovacích vozidiel).
Žiada
Doložiť nákres všetkých vyhradených parkovacích miest pre taxislužbu, nakoľko z Prílohy č. 1 k VZN
č. ..../2013 nie je zrejmé, ktoré sú to presne plochy.
6. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. ..../2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odovzdávania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
K uvedenému bodu podal správu Ing. arch. Peter Mravec.
Členovia komisie k uvedenému bodu prijali:
Uznesenie č. 13/2013
Komisia rozvoja a výstavby mesta
Berie na vedomie
Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. ..../2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odovzdávania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.
7. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. ..../2013 o miestnych daniach
K uvedenému bodu bola vznesená námietka Mgr. Martina Macharika.
Mgr. Martin Macharik – zásadne nesúhlasí so zvýšením dane za ubytovanie a zrušení výnimiek pre
deti a postihnutých. Navrhuje, aby nástrojom na zvyšovanie príjmov z miestnych daní bolo riešenie
neplatičov.
Členovia komisie k uvedenému bodu prijali:
Uznesenie č. 14/2013
Komisia rozvoja a výstavby mesta
Nesúhlasí
Zo zmenou VZN miestnych daniach v časti „ÔSMA ĆASŤ - Daň za ubytovanie“ žiada zachovanie
znenia v terajšej podobe platného VZN pre rok 2013.
Požaduje
Komentár spracovateľa návrhu k ostatným častiam VZN.
8. Rôzne
Mgr. Martin Macharik – požaduje aby bola do rozpočtu mesta na rok 2014 zahrnutá položka na
riešenie záchytných parkovísk (štúdie).

2

Ing. arch. Peter Mravec – Z dôvodu nepredloženia návrhu rozpočtu na rok 2014 v dostatočnom
predstihu bude tento bod prerokovaný na ďalšom zasadnutí Komisie rozvoja a výstavby mesta
Ing. arch. Peter Mravec – navrhuje, aby riešenie problému s vlastníkmi nehnuteľností, ktorí
neumiestnením zachytávačmi snehu ohrozujú chodcov a dopravu na verejných priestranstvách boli
ráznejšie kontrolovaní a v prípade porušenia aj sankcionovaní. Výzvu uverejnenú v Štiavnických
novinách považuje za nepostačujúcu.
Dopyt komisie výstavby – Ako sa plánuje naložiť so záhradou za objektom 4/II. vo vlastníctve mesta
Banská Štiavnica. V súčasnosti je pozemok zarastený a je tam neporiadok. Aké sú vlastnícke vzťahy
s p. Zátureckým (má predkupné právo k nehnuteľnosti)?
9. Záver
Ing. arch. Peter Mravec, predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie
ukončil.

Ing. arch. Peter Mravec
predseda komisie, v.r.

Zapísala: Bc. Alžbeta Gállová
27.11.2013
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