Zápisnica
zo zasadnutia Komisie rozvoja a výstavby mesta pri MsZ v Banskej Štiavnici, konaného
v zasadacej miestnosti MsÚ v Banskej Štiavnici, dňa 24.3.2014
Prítomní:

Ing. arch. Peter Mravec, predseda komisie,
Ing. Ján Mojička, podpredseda komisie,
Mgr. Martin Macharik, člen komisie,
Ing. Miriam Húšťavová, členka komisie,
Bc. Alžbeta Gállová, zapisovateľka,
Ing. Ján Hlinka, odd. PaSM
Mgr. Vladimír Kratoš, náčelník Mestskej polície

Program:
1. Otvorenie
2. VZN, ktorým sa zakazuje požívanie a predaj alkoholických nápojov
na verejne prístupných miestach na území mesta Banská Štiavnica
3. VZN o určení plagátovacích plôch a mediálneho priestoru
v týždenníku Štiavnické noviny pre volebné kampane na území mesta
Banská Štiavnica
4. Informatívna správa o stave a postupe prác na Červenej studni
5. Správa o aktuálnom stave MK
6. Identifikácia potenciálnych plôch na vybudovanie záchytného
parkoviska
7. Rôzne
8. 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 upravený – vypustil sa bod Dodatok k VZN č.
5 o Podnikateľskej činnosti. Upravený program bol jednomyseľne schválený.
2. VZN, ktorým sa zakazuje požívanie a predaj alkoholických nápojov na verejne prístupných
miestach na území mesta Banská Štiavnica
K uvedenému bodu podal správu Mgr. Vladimír Kratoš – Je to reakcia na úpravu zákona, ktorý bol
prijatý a umožnil mestám prijať na svojom území takýto zákaz. Zároveň je to aj z podnetu mesta,
pretože v meste sú lokality, kde je problém s požívaním alkoholu na verejných priestranstvách
(centrum mesta, Križovatka, Drieňová, Povrazník, v letných mesiacoch Klinger, okolie Červenej
studne) a v týchto lokalitách následne dochádza k narúšaniu verejného poriadku, obťažovaniu ľudí,
znečisťovaniu verejného priestranstva, a pod. Návrh je spracovaný tak, aby obsiahol všetky
problematické lokality. Mgr. Kratoš objasnil konkrétne časti návrhu VZN.
Mgr. Martin Macharik – opýtal sa či návrh VZN zahŕňa aj ulicu za Kerlingom smerom k Tabakovej
továrni, kde býva tiež problém s požívaním alkoholu.
Mgr. Vladimír Kratoš – áno aj táto lokalita je tam zahrnutá. Návrh VZN vychádzal zo sťažností
obyvateľov a zo zásahov vykonaných mestskou políciou.
Ing. arch. Peter Mravec – kedy by to mohlo byť platné?
Mgr. Vladimír Kratoš – do 1. alebo 2. apríla to bude vyvesené na úradnej tabuli a následne to musí
schváliť zastupiteľstvo, takže niekedy v máji by to malo byť.
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Členovia komisie k uvedenému bodu prijali:
Uznesenie č. 9/2014
Komisia rozvoja a výstavby mesta
Berie na vedomie
VZN, ktorým sa zakazuje požívanie a predaj alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach
na území mesta Banská Štiavnica.
3. VZN o určení plagátovacích plôch a mediálneho priestoru v týždenníku Štiavnické noviny
pre volebné kampane na území mesta Banská Štiavnica
K uvedenému bodu podal základné informácie Ing. Peter Mravec
Členovia komisie k uvedenému bodu prijali:
Uznesenie č. 10/2014
Komisia rozvoja a výstavby mesta
Berie na vedomie
VZN o určení plagátovacích plôch a mediálneho priestoru v týždenníku Štiavnické noviny pre volebné
kampane na území mesta Banská Štiavnica
4. Informatívna správa o stave a postupe prác na Červenej studni
K uvedenú bodu podal informácie Ing. arch. Peter Mravec. Informoval, že sa zúčastnil rokovania
ohľadne riešenia situácie na Červenej studni, na ktorom sa dohodol harmonogram prác, ktoré tam
budú prebiehať. Zároveň informoval o ďalšom avizovanom stretnutí, ktoré sa uskutoční 25.3.2014, kde
sa dohodne ďalší koncept aktivít všetkých občianskych združení na Červenej studni.
5. Správa o aktuálnom stave MK
Ing. arch. Peter Mravec – čo sa na ul. Krčméryho má robiť z tých peňazí, ktoré sú na to vyčlenené
Ing. Ján Hlinka – reagoval na otázku s tým, že bližšie informácie k tomuto vedia povedať pracovníci
odd. výstavby.
Ing. arch. Peter Mravec – poznamenal, že sa stretol s informáciami o tom, že brúsený asfalt
z mestských komunikácii p. Gregáň následne ďalej predáva tretím osobám.
Ing. Ján Hlinka – z asfaltu, ktorý sa brúsil z mestskej komunikácie nešiel žiadny p. Gregáňovi. Asfal
bol vyvezený na Hájik.
Ing. Ján Hlinka – informoval o materiály spracovanom p. JUDr. Lukačkom a o uliciach, ktoré sú určené
na opravu brúseným asfaltom.
Mgr. Martin Macharik – zhrnul, že tento rok sa ide robiť ul. Mierová, ul. Kukučínova a PD ul.
Sládkoviča a Pécha.
Ing. Ján Hlinka – ďalšie ulice, ktoré sa budú upravovať brúseným asfaltom podľa materiálu
o aktuálnom stave MK.
Mgr. Martin Macharik – poukázal na minuloročný havarijný stav na Malom trhovisku, kde sa prepadla
kanalizácia a je k tomu zápis, že to spôsobila činnosť Zberných surovín. Mesto by si malo vymáhať
škodu. Čo sa s tým bude robiť?
Ing. Ján Hlinka – tento havarijný stav riešilo odd. výstavby a on k tomu nevie podať bližšie informácie.
Ing. arch. Peter Mravec – poukázal na zlé riešenie rekonštrukcie ul. Dolná ružová a jej
odkanalizovanie.
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Ing. Ján Mojička – znovu upozornil, že správa o aktuálnom stave neobsahuje majetkové pomery a že
by bolo dobré, keby materiál uvádzal poradie v akom sa budú rekonštruovať jednotlivé ulice.
Ing. arch. Peter Mravec – požaduje, aby sa vypracovala pasportizácia ulíc.
Členovia komisie k uvedenému bodu prijali:
Uznesenie č. 11/2014
Komisia rozvoja a výstavby mesta
Navrhuje
dopracovanie materiálu o majetkové pomery, inžinierske siete, vypracovanie pasportizácie ulíc a na
základe toho vypracovať poradie rekonštrukcie ulíc.
6. Identifikácia potenciálnych plôch na vybudovanie záchytného parkoviska
K uvedenému bodu podal informácie spracovateľ materiálu Mgr. Martin Macharik.
Komisia na základe zváženia viacerých faktorov vplývajúcich na výstavbu záchytného parkoviska
určila poradie potenciálnych plôch.
Členovia komisie k uvedenému bodu prijali:
Uznesenie č. 12/2014
Komisia rozvoja a výstavby mesta
Stanovuje
Takéto poradie pre výber plochy na vybudovanie záchytného parkoviska:
1. Nad Kláštorom dominikánov
2. Zákruta Mierová/Lesnícka
3. Pod hotelom Kerling
4. Skelet Plety
5. Ján Krátky / Mierová ul.
6. Pod Novým zámkom
7. Parkovisko Mládežnícka
8. Správa ciest
9. Technické služby
10. Hájik
11. Pod štadiónom (vylučuje)
12. Červená studňa (vylučuje)
7. Rôzne
Komisia požaduje do budúcej komisie predložiť vo fáze rozpracovanosti projektovú dokumentáciu na
ul. Sládkovičova a ul. Pécha v zmysle predchádzajúceho uznesenia č. 2/2014.
8. Záver
Ing. arch. Peter Mravec poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Ing. arch. Peter Mravec
predseda komisie, v.r.
Zapísala: Bc. Alžbeta Gállová
2.4.2014
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