ZÁZNAM
zo zasadnutia Komisie výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta pri
Mestskom zastupiteľstve mesta Myjava zo dňa 20. 4. 2021 (utorok) o 15:00
hod.
Program komisie:
1.
2.
3.
4.

Revitalizácia Sídliska pri štadióne
Revitalizácia márnic
Urnový háj
Rôzne

Komisiu otvoril predseda Ing. Kostelný. Pracovného stretnutia a zasadania sa
zúčastnili 3 členovia (zo 14-tich ), 4 zástupcovia MsÚ Myjava. Komisia nebola
uznášania schopná.
1. Revitalizácia Sídliska pri štadióne
Ing. Ondrej Kubica informoval o novej výzve na projekt „Revitalizácia Sídliska
pri štadione:
Projekt bude podávaný v rámci vyhlásenej výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie zo dňa 26.3.2021.
Uvedený projekt je súčasťou Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Myjava na
roky 2016-2022.
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude predložená k 28.5.2021.
Realizácia projektu v prípade schválenia bude v roku 2022.
V súčasnosti prebieha prieskum trhu na dodávateľa projektovej dokumentácie.
Predmet projektu: dva vnútrobloky sídliska Pri štadióne. Vnútroblok 1 bude ohraničený
ulicami Štúrova, Hodžova, Bradáčova a 1. SNR.
Vnútroblok 2 bude ohraničený ulicami Hodžova, M.Marečka, Trokanova, 1. SNR a Bradáčova.
Predpokladaný rozsah prác:
Rekonštrukcia komunikačných a spevnených plôch
Rekonštrukcia kontajnerových stojísk
Mestský mobiliár – najmä výmena a doplnenie lavičiek, smetných nádob
Verejná zeleň
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Športoviská, exteriérové fitnes zostavy

Členovia komisie doporučili osloviť poslancov za obvod č. 2 – Ing. Peter
Valúch a Zlata Vydarená, ktorý budú prizvaní k riešeniu projektovej
dokumentácie. Tak isto členovia komisie budú dostávať čiastkove riešenia
uvedeného projektu na emailové adresy, pričom budú môcť podávať návrhy
a pripomienky k projektovej dokumentácii.
2. Revitalizácia márnic
Ing. Kostelný odprezentoval rekonštrukciu márnic na Dolnom cintoríne
a Hornom cintoríne, ktorá bude pozostávať z rekonštrukcie strechy, otvorov
a fasády. V rámci prezentácie boli predložené 3 varianty riešenia.
3. Urnový háj
Ing. Kostelný odprezentoval návrh urnového hája s kolumbáriom na
Hornom cintoríne, kde Ing. Arch. Mária Serdahelyová pripravila 2 variantné
riešenia.
4. Rôzne
Na komisiu bol predložený návrh Ing. Jána Hučka na umiestnenie
Cukráreneskej prevádzky do nevyužívaných priestorov hospodárskej
budovy, ktorá prislúcha k rodinnému domu v lokalite Staromyjavskej ulici
oproti CSS Jesienka so zameraním na bezlepkové a vegánske cukrárenské
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a pekárenské výrobky. Komisia nebola uznášania schopná a členovia
komisie sa k umiestneniu prevádzky nevyjadrili.

Zapísala : Ing. Jana Cablková

Ing. Rastislav Kostelný,
predseda KV ŽP a RM
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