Vec: Interpelácia pána poslanca Šíbla – odpoveď
Vážený pán poslanec Šíbl,
Odboru ÚP, GIS a ŽP, Úradu BSK bola doručená od Vás interpelácia zo dňa 21.09.2018
s predmetom: Zabezpečenie ochrany ohrozených živočíchov (dažďovníky, netopiere) pri
zatepľovaní a rekonštrukciách budov vo vlastníctve (správe) BSK.
Stanovisko odboru ÚP, GIS a ŽP:
Úrad BSK má záujem presadzovať princípy ochrany biodiverzity v mestách formou
rôznych aktivít, ako napríklad osádzanie búdok na budovy, ktoré sú vo vlastníctve BSK.
Zároveň si Úrad BSK kladie za úlohu dodržiavanie „Usmernenia Ministerstva životného
prostredia SR a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR k postupu štátnych
orgánov OPaK a orgánov štátnej správy pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
pri zabezpečovaní ochrany hniezdiacej populácie dažďovníka tmavého/obyčajného (Apus apus)
a netopierov (Chiroptera)“ pri zatepľovaní a iných stavebných úpravách budov v správe BSK.
Odbor ÚP, GIS a ŽP dňa 12.06.2018 zorganizoval v Úrade BSK seminár na tému
„Biodiverzita v mestách – ochrana dážďovníkov tmavých a netopierov“, ktorého sa zúčastnili
študenti stredných škôl. Následne po seminári Odbor ÚP, GIS a ŽP umiestnil na budovu Úradu
BSK dve štvorkomorové búdky z celkových dvadsiatich búdok zabezpečených vo svojej
vlastnej finančnej réžii. Búdky boli osadené okrem budovy Úradu aj na budovy Gymnázia Jána
Papánka, SZŠ Strečianska 20, SPŠE Hálova 16 a Gymnázia Senecká 26.
V procese realizácie je v súčasnosti napríklad zatepľovanie budovy ŠMND Teplická,
ktorej obhliadku a odborný posudok zaplatil Odbor ÚP, GIS a ŽP (viď príloha Objednávka č.
0458/18/EO), kde budú umiestnené búdky pre dážďovníky.
Odbor ÚP, GIS a ŽP adresoval Odboru IČ a VO interný list s číslom 25312/2018, zo
dňa 3.8.2018 (viď príloha), kde informoval Odbor IČ a VO o povinnosti napĺňať a dodržiavať
zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a Usmernenia MŽP SR a MDVaRR SR.
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