
 1 

Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Banskej Štiavnici, konaného 
v zasadačke MsÚ v Banskej Štiavnici dňa 27.05.2019 

 

 
Prítomní:  Mgr. Martin Macharik, predseda komisie 

Ing. Marian Zimmermann, podpredseda komisie 
Ing. Ján Čamaj, člen komisie 
Ing. Milan Klak, člen komisie 
Jakub Jarábek, člen komisie 
Ing. Zuzana Mojičková, členka komisie 
Ing. Miloš Janovský, člen komisie 
Mgr. Katarína Hulinová, zapisovateľka komisie 

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 1/2019 

o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených 
na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, 
štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej 
osoby 

3. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 8/2017 
o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta 
Banská Štiavnica 

4. Rôzne 
5. Záver 

  
1. Otvorenie 
 
Zasadnutie komisie sa začalo o 15.00 hodine. Predseda komisie Mgr. Martin Macharik privítal 
prítomných členov komisie. Jakub Jarábek požiadal o doplnenie programu o informáciu o vnútrobloku 
Drieňová. Komisia doplnenie programu schválila a zasadnutie komisie výstavby a životného prostredia 
začala.  
 
2. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 1/2019 

o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení 
zriadených na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská 
Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby 
alebo fyzickej osoby 

 
Komisia výstavby a životného prostredia  
B e r i e    n a   v e d o m i e : 
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 1/2019 
o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na 
území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátom uznanej 
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby 
 
3. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 8/2017 

o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta 
Banská Štiavnica 

 
Ing. Marián Zimmermann podal základné informácie o dodatku č. 1 k VZN č. 8/2017. Jedná sa 
o dodatok, ktorý je vyvesený na úradnej tabuly a zverejnený na stránke mesta a po zaslaní prípadných 
pripomienok k tomuto dodatku, budú tieto pripomienky zapracované do tohto dodatku.  
 
Mgr. Martin Macharik oboznámil členov komisie, aké sú pripomienky a návrhy k dodatku zo strany 
poslancov.  
 
Všetky pripomienky, ktoré budú zaslané do stanoveného termínu a budú dopracované do dodatku č. 1 
k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 8/2017. 
 
 
 



 2 

4. Rôzne 
 

o Informácia o vnútrobloku Drieňová 
Ing. Marián Zimmermann informoval členov komisie, že v priebehu mesiaca bude zorganizované 
stretnutie s občanmi bývajúcimi pri vnútrobloku Drieňová, aby sa spoločne dohodlo, čo sa v týchto 
priestoroch vybuduje.  
 

o  Ing. Milan Klak sa opýtal v akom štádiu je kontrola stavieb, o ktoré komisia žiadala. A opýtal 
sa, či má p. Záturecký vydané povolenie na stavebné práce a tiež či p. Mečiar vykonáva 
stavebné práce v súlade s projektovou dokumentáciou.  

Ing. Zuzana Kladivíková informovala, že obaja stavebníci majú vydané stavebné povolenie.  
 

o  Členovia komisie požiadali o pozvanie spracovateľa Územného plánu – Historické jadro 
v štádiu rozpracovanosti 

 
o  Do budúcej komisie členovia požiadali o kontrolu k plneniu zadaných úloh.  

 
5. Záver 
 
Mgr. Martin Macharik poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Martin Macharik, v.r.  
     predseda komisie 

 
 
Zapísala: Mgr. Katarína Hulinová 

   28.05.2019 


