
Zápisnica 

 

zo zasadnutia Komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Banskej Štiavnici, konaného v 

zasadačke MsÚ v Banskej Štiavnici dňa 04.12.2019 

 

Prítomní: Mgr. Martin Macharik, predseda komisie 

  Ing. Ján Čamaj, člen komisie 

  Ing. Milan Klak, člen komisie 

  Ing. Miloš Janovský, člen komisie 

  Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ 

  Ing. Zuzana Kladivíková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP 

  Ing.arch. Jakub Melicherčík, stavebný úrad, architekt mesta 

  Ing.arch.Štefan Rafanides, zhotoviteľ štúdie parkoviska Mierová 

  Ing. Pavol Pólya, autor dokumentácie Dolná Resla 

  Natália Martykánová, zapisovateľka komisie 

 

Program: 

1.Otvorenie 

2.Návrh rozpočtu mesta pre rok 2020 a výhľadovo roky 2021 a 2022 

3.Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 8/2017 

o parkovaní 

4.Rôzne: 

- informovanie o projekte ulice Dolná Resla v rozpracovanosti s  autormi 

dokumentácie 

- správa o stave stavebných dohľadov na A. Sládkoviča 6, Katova 1, Dolná Resla 

(ďalší Jurdákov dom) a chatka na Vodárenskej ulici 

- prerokovanie neustálych snáh o zastavovanie pozemkov v meste  v lokalitách, ktoré 

nie sú určené podľa ÚP na výstavbu (chatky, domy na stromoch atď.) a prijatie 

stanoviska k tomuto problému  

- pamätník Loránda Eötvösa - súlad so štúdiou Červená studňa 

- parkovisko a ulica Mládežnícka – projekt 

- informácia o stave PD plaváreň - zameranie, architektonická súťaž využiteľnosti  

- Parkovisko Mierová – odprezentovanie rozpracovanej štúdie 

1.Záver 

 

1.Otvorenie 

Zasadnutie komisie sa začalo o 14.40 hodine.  

 

2.Návrh rozpočtu mesta pre rok 2020 a výhľadovo roky 2021 a 2022 

 Komisia sa informovala či sú v rozpočte zahrnuté položky na štúdie na čo im Ing. Ondrejmišková 

odpovedala že zahrnuté sú štúdie na : Chodník na sídlisku Drieňová, nová IBV Drieňová, Zmeny a 

doplnky... 

 

Komisia výstavby a životného prostredia  

Berie na vedomie: 

Návrh rozpočtu mesta pre rok 2020 a výhľadovo roky 2021 a 2022 

 

3.Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 8/2017 

o parkovaní 

Dodatok sa týka predĺženia platnosti PPK a RPK do 31.03.2020, v nadväznosti na zmeny v 

poplatkoch za prenájom parkovacích miest a spoplatnenia nového parkoviska na ul. Dolná. 

 



Komisia výstavby a životného prostredia  

Berie na vedomie: 

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 8/2017 

o parkovaní 

 

4.Rôzne 

Projekt ulice Dolná Resla 

Ing. Pólya oboznámil komisiu s dokumentáciou na rekonštrukciu ulice Dolná Resla. 

Časť ulice bude riešená čadičovou úpravou, zvyšná časť asfaltovou úpravou.  

V projekte je plánované odstránenie stĺpov elektrického vedenia a nahradením osvetlenia za nové. 

Plánovaná je aj nová kanalizácia. 

 

Parkovisko a ulica Mládežnícka 

Ing.arch. Melicherčík informoval že sa dalo spracovať geometrické zameranie a budú podané 

žiadosti o vyjadrenia na dotknuté orgány. 

 

Parkovisko Mierová 

Ing.arch. Rafanides odprezentoval upravené návrhy parkoviska s možným pripojením na ul. 

Lesnícka alebo ul. Mierová, ktoré bude možné vystavať v dvoch etapách s približným počtom 

parkovacích miest 240 výhľadovo možná tretia etapa rozšírenia kapacity na 336 miest. 

 

Stavebné dohľady 

Ing.arch. Melicherčík informoval komisiu o vykonaní dohľadu na stavbu: Chatka na Vodárenskej 

ulici. 

Ďalšie stavebné dohľady sú v procese riešenia a budú vykonané. 

Komisia sa oboznámila s podnetom: Chatka na Vodárenskej ulici, na koľko ide o precedens, chce 

byť pravidelne informovaná o pokračovaní. 

 

Pamätník Loránda Eötvösa 

Mgr. Macharik sa vyjadril že pamätník nie je v súlade so štúdiou. 

Ing. Kladivíková sa vyjadrila že pamätník nebol povolený cez odd. Výstavby. 

 

Informácia o stave PD plaváreň 

Zmluva bola zaslaná na podpis projektantovi. 

 

Ing. Klak sa informoval o riešení bilboardu na čo mu Ing.Kladivíková a Ing.arch Melicherčík 

odpovedali že je to v štádiu riešenia ale je potrebné zistiť majiteľa pozemku. 

 

5. Záver 

 Mgr. Martin Macharik poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

        Mgr. Martin Macharik, v.r.  

       predseda komisie 

 

Zapísala: Natália Martykánová 

     5.12.2019 


