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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 03.04.2017 

 

 
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. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ, 
Mgr. Katarína Hulinová, zapisovateľka komisie 

 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č.6/2013 o parkovaní vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území Mesta Banská Štiavnica v znení 
Dodatku č.1.  

3. Informatívna správa o stavebných akciách realizovaných v investičnej činnosti mesta v roku 
2016 a o plánovaných stavebných akciách financovaných z rozpočtu mesta Banská Štiavnica 
v roku 2017 

4. Rôzne 
5. Diskusia 
6. Záver 

  
 
1. Otvorenie 
 
Zasadnutie komisie sa začalo o 14.10 hodine. Predseda komisie Ing. Ján Čamaj privítal prítomných 
členov komisie a ostatných prítomných a prečítal návrh programu. Členovia komisie odsúhlasili 
program rokovania bez zmien a zasadnutie komisie výstavby začalo.  
 
2. Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 6/2013 o parkovaní vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území Mesta Banská Štiavnica v znení 
Dodatku č.1.  

 
Ing. Ivana Ondrejmišková – oboznámila členov komisie, prečo je predložený návrh Dodatku č. 2 
k VZN Mesta Banská Štiavnica č.6/2013 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 
komunikácií na území Mesta Banská Štiavnica v znení Dodatku č.1.  
 
Členovia komisie skonštatovali, že je potrebné pripraviť úplne nové znenie VZN o parkovaní vozdiel 
na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií, tak, aby platilo od začiatku roka 2018. Nakoľko je to 
obsahovo aj rozsahovo náročný materiál je potrebné venovať mu dostatočnú pozornosť, aby návrh 
nového VZN bol na prerokovanie pripravený včas. 
 
Nakoľko je členom komisie dobre známa problematika parkovania, ako aj potreba prijatia 
predloženého návrhu Dodatku č. 2., členovia komisie jednohlasne odporučili prijatie návrhu Dodatku č. 
2 s jednou pripomienkou, a to v Prílohe č. 1 - Cenník zjednotenie bodu b) a bodu c), a tým vytvorenie 
len 2 parkovacích zón, s tým, že ulice z bodu c) sa preradia do bodu b) a bod c) vypadne.  
 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia  
O d p o r ú č a   M s Z   s c h v á l i ť   s   p r i p o m i e n k o u: 
Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č.6/2013 o parkovaní vozidiel na vymedzených 
úsekoch miestnych komunikácií na území Mesta Banská Štiavnica v znení Dodatku č.1 
s pripomienkou zjednotenia 2 parkovacích zón. 
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3. Informatívna správa o stavebných akciách realizovaných v investičnej činnosti mesta v roku 
2016 a o plánovaných stavebných akciách financovaných z rozpočtu mesta Banská 
Štiavnica v roku 2017 

 
Ing. Ivana Ondrejmišková – informovala členov komisie o stavebných akciách, ktoré sa vykonali v roku 
2016 a o investičných akciách, ktoré mesto plánuje realizovať v roku 2017. Podotkla, že je možné, že  
k týmto akciám pribudnú v priebehu roka 2017 aj iné, ktoré závisia od úspešnosti podaných projektov, 
alebo také, ktoré bude potrebné riešiť z iného dôvodu napr. havárie.  
 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia  
B e r i e    n a    v e d o m i e  
Informatívnu správu o stavebných akciách realizovaných v investičnej činnosti mesta v roku 2016 a o 
plánovaných stavebných akciách financovaných z rozpočtu mesta Banská Štiavnica v roku 2017 
 
4. Rôzne 
 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia schválila nasledovné uznesenia : 

1.) Komisia výstavby žiada MsÚ, aby tak ako v minulosti podával na jej rokovanie informácie 
o významnejších investorských stavebných akciách aj iných subjektov (FO a PO) na území 
Mesta Banská Štiavnica, nie len o mestských stavebných akciách  

2.) Komisia výstavby odporúča MsÚ, aby informoval občanov a dotknuté subjekty minimálne 
mesiac vopred pred konaním aktivít (stavebné práce, kultúrne podujatia, plánované 
rozkopávky), ktoré majú vplyv na parkovanie, dopravnú situáciu a ich činnosť 

3.) Komisia výstavby žiada o predkladanie mestských investorských akcií na jej rokovanie  
v štádiu rozpracovanosti (pred ukončením projektovej dokumentácie) 

 
5. Záver 
 
Nakoľko v priebehu rokovania musel predseda komisie Ing. Ján Čamaj odísť z rokovania, rokovanie 
ďalej viedol Ing. Juraj Čabák, podpredseda komisie, ktorý po vyčerpaní programu rokovania  
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Ján Čamaj  
                           predseda komisie, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Katarína Hulinová  
                04.04.2017 


