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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 11.06.2018 

 

 
Prítomní: Ing. Ján Čamaj, predseda komisie, 

Mgr. Peter Ernek, člen komisie, 
Mgr. Martin Macharik, člen komisie, 
Ing. Juraj Čabák, podpredseda komisie, 
Ing. Adela Prefertusová, členka komisie, 
Ing. Zuzana Kladivíková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP, 
Mgr. Katarína Hulinová, zapisovateľka komisie 

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. .../2018 o pamätihodnostiach Mesta 
3. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica Č. .../2018 - ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny 

a doplnky č. 8, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta 
Banská Štiavnica. 

4. Zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie obytnej zóny belianska ulica (F.P.B. 14.2.) 
Banská  Štiavnica 

5. Informatívna správa o vypracovaní a prerokovaní Urbanistickej štúdie – obytnej zóny v lokalite 
„Štefultov – Sitnianska“  (časť rozvojovej lokality F.P.B. 18.1.1-A), Banská Štiavnica  

6. Rôzne 
7. 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. Mgr. Martin Macharik požiadal 
o doplnenie programu o aktuálnu informáciu k parkovisku Mierová a parkovisku pod Kerlingom, 
a informáciu o zmenu rozpočtu. Členovia komisie odsúhlasili program rokovania a zasadnutie komisie 
výstavby začalo.  
 
2. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. .../2018 o pamätihodnostiach Mesta 
 
Členom komisie bolo oznámené, že tento návrh VZN už v komisii bol a bol vzatý na vedomie a jediná 
zmena je v dôvodovej správe, predloženej k návrhu VZN o pamätihodnostiach.  
 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia  
O d p o r ú č a    p r i j a ť : 
Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. .../2018 o pamätihodnostiach Mesta 

 
3. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica Č. .../2018 - ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny 

a doplnky č. 8, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o záväzných častiach ÚPN mesta 
Banská Štiavnica. 

 
4. Zadanie pre spracovanie urbanistickej štúdie obytnej zóny belianska ulica (F.P.B. 14.2.) 

Banská  Štiavnica 
 
5. Informatívna správa o vypracovaní a prerokovaní Urbanistickej štúdie – obytnej zóny 

v lokalite „Štefultov – Sitnianska“  (časť rozvojovej lokality F.P.B. 18.1.1-A), Banská 
Štiavnica  

 
Nakoľko sa komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia nezúčastnil žiadny odborný 
referent, ktorý by podal členom komisie podstatné informácie k bodom 3., 4. a 5., členovia komisie sa 
dohodli na ďalšom termíne komisie a to na 18.06.2018 o 14:00 hod. 
 
6. Rôzne 
 
Ing. Kamila Lievajová oboznámila členov komisie z návrhom zmien v rozpočte týkajúcich sa 
stavebných a rozvojových akcií.  
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Mgr. Martin Macharik navrhol, aby mala komisia k dispozícii zadávacie podmienky pre vypracovanie 
PD parkoviska pod Kerlingom (ulica Dolná) ešte pred začatím verejného obstarávania. 
 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia  
O d s ú h l a s i l a    n á v r h  
Na predloženie zadávacích podmienok pre PD parkoviska pod Kerlingom (ulica Dolná) pre začatím 
verejného obstarávania 
 
Mgr. Martin Macharik navrhol, aby zmeny rozpočtu týkajúce sa stavebných a rozvojových akcií, boli 
vždy predložené do komisie. 
 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia  
B e r i e    n a    v e d o m i e : 
Návrh na zmenu rozpočtu 
 
Mgr. Martin Macharik sa opýtal na „výhybne“, ktoré sa vybudovali na ul. A. Pécha.  
Ing, Zuzana Kladivíková ukázala členom situáciu z PD A. Pécha, kde bolo presne zakreslené, kde 
majú „výhybne“ byť a ako majú vyzerať.   
 
 
7. Záver 
 
Ing. Ján Čamaj poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ján Čamaj, v.r.  
 predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Katarína Hulinová 

   21.06.2018 


