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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 13.06.2016 

 

 
Prítomní:                      

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. arch. Jakub Melicherčík, architekt mesta 
Bc. Eva Gregáňová, zamestnanec organizačného odd.– klientské centrum 
JUDr. Jana Kollárová, zamestnanec odd. regionálneho rozvoja a medzinárodných vzťahov 
 
 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č. /2016 o sociálnych službách 
3. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. /2016- Trhový 

poriadok príležitostného trhu Salamandrové trhy 
4. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. /2016- Trhový 

poriadok príležitostného trhu Štiavnický živý šach 
5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. /2016, ktorým 

sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste 
Banská Štiavnica 

6. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. /2016- Trhový 
poriadok trhovisko Križovatka 

7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. /2016- Trhový 
poriadok príležitostného trhu Nezabudnuté remeslá 

8. Podklady pre vypracovanie súťažných podmienok Park Pomník padlých 
9. Rôzne 
10. Diskusia 
11.  Záver 
 

 
 

1. Otvorenie 
 

Zasadnutie komisie sa začalo o 14.15 hodine. Zasadnutie komisie otvoril podpredseda komisie  
Ing. Juraj Čabák, ktorý prečítal program rokovania komisie a vyzval prítomných, či majú 
k predloženému programu nejaké pripomienky. Požiadavku doplnenia programu nemal nik 
z prítomných a program bol jednomyseľne schválený. 
 
 
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č. /2016 o sociálnych 

službách 
 

Bc. Eva Gregáňová -  prezentovala návrh VZN mesta Banská Štiavnica č. /2016 o sociálnych 
službách 
 
Členovia komisie odporúčajú prijať návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica 
č. /2016 o sociálnych službách s pripomienkou doplniť: 
- v čl. III. § 9 v bode 1. Výška úhrady prijímateľa za prepravnú službu poskytovateľovi  o doplnenie 

pojmu „stojné“ na  „stojné/ hodina“ 
- v dôvodovej správe doplniť definíciu pojmu jedna jazda  
- v dôvodovej správe doplniť, že poskytovateľ prepravnej služby musí byť registrovaný na VÚC 
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3. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. /2016- 
Trhový poriadok príležitostného trhu Salamandrové trhy 
 

JUDr. Jana Kollárová – prezentovala návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Banská Štiavnica č. /2016- Trhový poriadok príležitostného trhu Salamandrové trhy 
 
Z výsledkov hlasovanie vyplynulo, že komisia nezaujala stanovisko. 
 

 
4. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. /2016- 

Trhový poriadok príležitostného trhu Štiavnický živý šach 
 
JUDr. Jana Kollárová – prezentovala návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Banská Štiavnica č. /2016- Trhový poriadok príležitostného trhu Štiavnický živý šach 
 
Z výsledkov hlasovanie vyplynulo, že komisia nezaujala stanovisko. 
 

 
5. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. /2016, 

ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach v meste Banská Štiavnica 

 
JUDr. Jana Kollárová – prezentovala návrh na Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská 
Štiavnica č. /2016, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach v meste Banská Štiavnica 
 
Z výsledkov hlasovanie vyplynulo, že komisia nezaujala stanovisko. 
 

 
6. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. /2016- 

Trhový poriadok trhovisko Križovatka 
 

JUDr. Jana Kollárová – prezentovala návrh na Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská 
Štiavnica č. /2016- Trhový poriadok trhovisko Križovatka 

 
Z výsledkov hlasovanie vyplynulo, že komisia nezaujala stanovisko. 
 
 
7. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. /2016- 

Trhový poriadok príležitostného trhu Nezabudnuté remeslá 
 

JUDr. Jana Kollárová – prezentovala návrh na Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská 
Štiavnica č. /2016- Trhový poriadok príležitostného trhu Nezabudnuté remeslá 
 
Z výsledkov hlasovanie vyplynulo, že komisia nezaujala stanovisko. 
 

 
8. Podklady pre vypracovanie súťažných podmienok Park Pomník padlých 
 
Ing. arch. Jakub Melicherčík – prezentoval podklady pre vypracovanie súťažných podmienok Parku 
Pomníka padlých 
 
Členovia komisie odporúčajú doplniť časť „Problémy“ o nasledovné: 

 Preriešiť a skultúrniť verejný priestor, tak aby bola nenáročná údržba 

 Riešiť oporný múr – stabilitu aj vizuálnu stránku 

 Nadviazať na históriu mesta alebo miesta 

 V rámci funkčno-priestorového členenia vyriešiť priestor pre matky s deťmi 

 Vytvoriť bezpečnostnú bariéru medzi miestnou komunikáciou a parkom (aspoň z časti) 
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9. Rôzne. 
 

K tejto časti neboli žiadne návrhy. 
 
 

 
10. Diskusia. 
 

K tejto časti neboli žiadne návrhy. 
 
 
11. Záver. 
 

Ing. Juraj Čabák poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Juraj Čabák  
                         podpredseda komisie, v.r. 
 

 
 
 
 
Zapísala: Ing. Silvia Piliarová  
                14.06.2016 


