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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 23.11.2016 

 

 
Prítomní:                  Ing. Ján Čamaj, predseda komisie, 

Mgr. Peter Ernek, člen komisie, 
Ing. Adela Prefertusová, členka komisie, 
Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ, 
Bc. Eva Gregáňová, zamestnankyňa MsÚ, odd. VS a SS, 
JUDr. Jana Kollárová, zamestnankyňa MsÚ, odd. RR a MV, 
Mgr. Katarína Hulinová, zapisovateľka komisie 

 
Ospravedlnený:   Ing. Juraj Čabák, podpredseda komisie 
 
Neospravedlnený:  Mgr. Martin Macharik, člen komisie,  
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách 
3. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica - Trhový poriadok príležitostných trhov organizovaných 

Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici: Veľkonočný jarmok, Festival kumštu 
remesla a zábavy, Štjavnycký vjanočný jarmok 

4. Informatívna správa o vypracovaní a prerokovaní Urbanistickej štúdie – obytnej zóny v lokalite 
Principlac (časť rozvojovej lokality F.P.B.14.1.1.) Banská Štiavnica (UŠ so zapracovanými 
pripomienkami) 

5. Rôzne 
6. Diskusia 
7. Záver 

  
 
1. Otvorenie 
 
Zasadnutie komisie sa začalo o 14.10 hodine. Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Ing. Ján 
Čamaj, ktorý prečítal program rokovania komisie a vyzval prítomných, či majú k predloženému 
programu nejaké pripomienky, resp. návrhy na jeho doplnenie. 
 
Ing. Ivana Ondrejmišková – navrhla do bodu rôzne zaradiť „Zadanie urbanistickej štúdie obytnej zóny 
v lokalite Štefultov – Sitnianska, Banská Štiavnica, čas rozvojovej lokality F.P.B. 18.1.1. – A“ a „Návrh 
PD Obnova objektu KD na Štefultove zameraný na zníženie energetickej náročnosti objektu“. 
 
Členovia komisie súhlasili s doplnením do bodu „7. Rôzne“ a program bol schválený. 
 
2. Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách 
 
K uvedenému bodu vysvetlila Ing. Ondrejmišková dôvody prečo bol pripravený dodatok k platnému 
VZN o sociálnych službách a Bc. Gregáňová oboznámila členov komisie z výsledkami doterajšieho 
fungovanie prepravnej služby. 
 
Komisia rozvoja a výstavby mesta 
B e r i e   n a   v e d o m i e 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách. 
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3. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica - Trhový poriadok príležitostných trhov organizovaných 
Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici: Veľkonočný jarmok, Festival kumštu 
remesla a zábavy, Štjavnycký vjanočný jarmok 

 
Ing. Ondrejmišková informovala členov komisie, prečo sa uvedený návrh VZN predkladá a  čo sa 
návrhom rieši,  JUDr. Kollárová oboznámila členov, že SBM doložilo všetky potrebné podklady k tomu, 
aby bolo VZN - Trhový poriadok príležitostných trhov organizovaných Slovenským banským múzeom 
v Banskej Štiavnici: Veľkonočný jarmok, Festival kumštu remesla a zábavy, Štjavnycký vjanočný 
jarmok prijaté. 
 
Komisia rozvoja a výstavby mesta 
B e r i e   n a   v e d o m i e 
Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica - Trhový poriadok príležitostných trhov organizovaných 
Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici: Veľkonočný jarmok, Festival kumštu remesla 
a zábavy, Štjavnycký vjanočný jarmok 
 
4. Informatívna správa o vypracovaní a prerokovaní Urbanistickej štúdie – obytnej zóny 

v lokalite Principlac (časť rozvojovej lokality F.P.B.14.1.1.) Banská Štiavnica (UŠ so 
zapracovanými pripomienkami) 

 
Ing. Ondrejmišková oboznámila, že ide o poslednú verziu tejto UŠ, ktorá bola dopracovaná v zmysle 
všetkých pripomienok, ktoré boli v rámci prerokovania predložené jednotlivými dotknutými subjektami. 
Proces odkontrolovania zabezpečila Ing. Danka Gajdošová.  
 
Komisia rozvoja a výstavby mesta 
B e r i e   n a   v e d o m i e 
Informatívna správa o vypracovaní a prerokovaní Urbanistickej štúdie – obytnej zóny v lokalite 
Principlac (časť rozvojovej lokality F.P.B.14.1.1.) Banská Štiavnica (UŠ so zapracovanými 
pripomienkami) a žiada na ďalšiu komisiu predložiť celkový projekt tejto urbanistickej štúdie 
 
5. Rôzne 
 
- „Zadanie urbanistickej štúdie obytnej zóny v lokalite Štefultov – Sitnianska, Banská Štiavnica, čas 

rozvojovej lokality F.P.B. 18.1.1. – A“ 
 

Ing. Ondrejmišková oboznámila z požiadavkou do komisie na ďalšiu UŠ.  
Po diskusii ohľadne napojenia a ostatných podkladov súvisiacich s UŠ, sa komisia dohodla, že do 
nasledujúcej komisie sa pripravia podklady pre členov a bude to jedným z bodov rokovania. 
 

- „Návrh PD Obnova objektu KD na Štefultove zameraný na zníženie energetickej náročnosti 
objektu“ 
 
Ing. Ondrejmišková oboznámila členov s pripravovaným projektom, ktorého spracovateľ bol 
vysúťažený a rámci procesu VO, bola s ním uzatvorená zmluva, finančné krytie je rozpočtom 
mesta. Členovia komisie sa zhodli, že by bolo vhodné sa ísť pozrieť priamo na objekt. Návrh 
projektu hovorí o úprave objektu okrem iného osadením sedlovej strechy a iné využitie druhého 
poschodia, čím by sa znížila energetická náročnosť objektu. 

 
6. Záver 
 
Ing. Ján Čamaj poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil. 
 
 
 
 
        Ing. Ján Čamaj  
                         predseda komisie, v.r. 
 
Zapísala: Mgr. Katarína Hulinová  
                24.11.2016 


