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Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia pri MsZ 
v Banskej Štiavnici, konaného v zasadacej miestnosti  MsÚ v Banskej Štiavnici dňa 05.10.2015 

 

 
Prítomní:                      

Ing. Ján Čamaj, predseda komisie 
Ing. Juraj Čabák, podpredseda komisie 
Mgr. Peter Ernek, člen komisie 
Mgr. Martin Macharik, člen komisie 
Ing. Adela Prefertusová, členka komisie 
Ing. Silvia Piliarová, zapisovateľka  
Ing. Zuzana Kladivíková, vedúca výstavby, ÚP a ŽP MsÚ Banská Štiavnica 

  
 
Program: 
  
1. Otvorenie 
2. Štúdia úpravy ulice Pod Kalváriou (Mgr. Martin Macharik) 
3. Štúdia záchytné parkovisko ulica Mierová (Ing. arch. Jakub Melicherčík) 
4. Štúdia úpravy okolia Pomníka padlých spojená s terénnom obhliadkou daného priestoru 
5. Rôzne 
6. Diskusia 
7. Záver 

 
 
 

1. Otvorenie 
 
Zasadnutie komisie sa začalo o 14.00 hodine. Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Ing. Ján 
Čamaj, ktorý následne prečítal program zasadnutia komisie a vyzval prítomných či majú 
k predloženému programu nejaké pripomienky, resp. na jeho doplnenie. Požiadavku doplnenia 
programu nemal nik z prítomných a program bol jednomyseľne schválený. 
 
 
2. Štúdia úpravy ulice Pod Kalváriou (Mgr. Martin Macharik) 

 
Mgr. Martin Macharik – prezentoval štúdiu úpravy ulice Pod Kalváriou. V štúdii je navrhnutý chodník 
pre peších, 8-10 parkovacích miest pred nástupom na Kalváriu, a odstavné parkovacia miesto pre 
autobus, ktoré je umiestnené na začiatku ulice. 
 
Mgr. Martin Macharik poskytne predložený materiál MsÚ Banská Štiavnica ako podklad pre verejné 
obstarávanie na uvedenú ulicu. 
 
 
3. Štúdia záchytné parkovisko ulica Mierová (Ing. arch. Jakub Melicherčík) 
 
Ing. arch. Jakub Melicherčík – prezentoval svoje štúdie riešenia záchytného parkoviska na ulici 
Mierovej a na Hájiku. 
 
Mgr. Martin Macharik –  pozemky, ktoré riešia záchytné parkovisko na ulici Mierovej nie sú vo 
vlastníctve Mesta Banská Štiavnica, ale vo vlastníctve Lesov SR. Bolo by riešením skúsiť pozemky 
odkúpiť alebo prenajať.  
 
S potešením komisia berie na vedomie, že budovanie záchytného parkovisko v tejto lokalite je reálne.  
Členovia komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia prerokovali predložený návrh 
pánom Ing. arch. Jakubom Melicherčíkom možnosti vytvorenia záchytného parkoviska na Mierovej 
ulici a Lesnícka ulica a odporúča Mestskému úradu Banská Štiavnica začať rokovanie s Lesmi SR, 
ktorý sú vlastníci pozemkov, za účelom vykúpenia pozemkov alebo prenájme pozemkov 
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Komisia ďalej konštatuje že predložené návrhy riešenia parkovacích miest v lokalite Hájik, Mierová 
ulica a Lesnícka ulica sú podľa názoru komisie vhodné aby sa v nich pokračovalo ďalej a sú dôkazom 
toho že realizovať odstavné plochy je možné.  

 
 

4. Štúdia úpravy okolia Pomníka padlých spojená s terénnom obhliadkou daného priestoru 
 
Mgr. Martin Macharik – navrhuje, aby sme tento bod programu prediskutovali na budúcom stretnutí 
komisie, dovtedy zaobstará podkladové materiály, ktoré boli spísané predchádzajúcou komisiou 
výstavby, ktorá sa už venovala úpravou okolia Pomníka padlých. 
 
Ostatní členovia komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia súhlasili, že sa bod 
programu bude riešiť na budúcom stretnutí komisie. 
 

 
5. Rôzne 
 
Členovia komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia prerokovali návrh Dodatku č.1 
k VZN Mesta Banská Štiavnica č.  3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica. 
Členovia komisie odporúčajú doplniť čl. I ods. 1 písm. e) o pojem „životné prostredie“ a „na území 
mesta Banská Štiavnica“ – odporúčané znenie: Služby a aktivity na podporu životného prostredia, 
regionálneho rozvoja a zamestnanosti na území mesta Banská Štiavnica. 
 
Členovia komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia prerokovali Dodatok č. 1 
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 1/2012, ktorým sa vydáva: 
Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Banská Štiavnica. Komisia neprijala uznesenie. 

 
 
6. Diskusia. 
 
K tejto časti neboli žiadne návrhy. 
 
 
7. Záver. 
 
Ing. Ján Čamaj poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Ján Čamaj  
                         predseda komisie, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapísala: Ing. Silvia Piliarová  
                09.10.2015 
 
 


