
Zápisnica 
 

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

zasadačke MsÚ v Banskej Štiavnici dňa 03.02.2020 

 

Prítomní: Mgr. Martin Macharik, predseda komisie 

  Ing. Marian Zimmermann, podpredseda komisie 

  Jakub Jarábek, člen komisie 

  Ing. Milan Klak, člen komisie 

  Ing. Miloš Janovský, člen komisie 

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

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

  Natália Martykánová, zapisovateľka komisie 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Žiadosti o dotácie z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 

3. Rôzne 

- Informácie k investičným akciám pre rok 2020 v investorstve Mesta Banská Štiavnica: 

Palárikova vrátane odbočky na Štajgrubeň, Mládežnícka ul. s parkoviskom, Pod 

Kalváriou 

- Informácie k PD a štúdiám: Dolná Resla – vozovka, kanalizácia, uschovanie 

elektrického vedenia, osvetlenie, Parkovisko Mierová, Pomník padlých hrdinov 

- Informácie o stavebných dohľadoch 

- Prejednanie návrhu na stavebný dohľad – Dolná Resla, A.Kmeťa 14 

4. Záver 

 

1.Otvorenie 

Zasadnutie komisie sa začalo o 14.35 hodine. Predseda komisie Mgr. Martin Macharik privítal 

prítomných členov komisie. 

 

2. Žiadosti o dotácie z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 

Z dôvodu nízkeho počtu žiadostí, komisia výstavby odporúča zopakovať výzvu v rovnakom obsahu. 

 

3.Rôzne 

Informácie k investičným akciám pre rok 2020 v investorstve Mesta Banská Štiavnica 

Ing. Kladivíková informovala že správa k investičným akciám bude predložená na rokovanie 

zastupiteľstva. Dotácia bude použitá na  akcie : Prvá etapa ulice Mládežníckej s parkoviskom, ul. 

Jána Palárika s prepojením na ul .Jána Hollého ktoré sa momentálne doprojektovávajú , ul. Pod 

Kalváriou. Rozhas uvedených rekonštrukcii bude určený až po ukončení verejného obstarávania 

Z dôvodu úprav cesty okolo fary a rekonštrukcie Palárikovej ulice, odporúča komisia aby sa 

projektant Ing. Pólya spojil s architektom Ing. arch. Mravcom. 

 

Mládežnícka ulica 

Momentálne sa ukončuje obstarávanie na zhotoviteľa PD Mládežníckej ulice s parkoviskom. 

Na najbližšiu komisiu požadujú prizvať projektanta Mládežníckej ulice. 

 

Informácie k PD a štúdiám 

Pomník padlých hrdinov 

Ing. arch. Melicherčík informoval členov komisie že odsúhlasená štúdia bola predložená na 

posúdenie na Krajský pamiatkový úrad a momentálne sa čaká na ich vyjadrenie. 

 



Dolná Resla 

Keď budú vyriešené všetky vyjadrenia od dotknutých orgánov, bude sa vybavovať stavebné 

povolenie. 

Ing.arch. Melicherčík predložil možné príklady na výber typu osvetlenia. 

Na nasledujúcu komisiu žiadajú prizvať projektanta. 

 

Parkovisko Mierová 

Ing.arch.Melicherčík informoval že projektanti komunikujú s úradmi. Riešenie vlastníctva 

pozemkov bolo posunuté na oddelenie právne a správy majetku. 

 

Informácie o štátnych stavebných dohľadoch 

Štátne stavebné dohľady boli vykonané na stavbách na uliciach Katova, Sládkovičova na ktorých 

neboli potvrdené podnety od komisie výstavby. 

Stavba chatky na Vodárenskej ulici je v štádiu riešenia.  

 

Prejednanie návrhu na stavebný dohľad 

A.Kmeťa 14: Ing. Klak sa informoval či sa stavba realizuje v súlade s povolením, Ing. arch. 

Melicherčík mu odpovedal že boli povolené stavebné úpravy ale zároveň  bude vykonaný dohľad. 

 

 

Ing.arch.Melicherčík predložil podnet Ing. Gajdošovej na zmenu ÚPN, daná lokalita bola riešená v 

Zmenách a doplnkoch č.8. Komisia neodporúča rozšírenie danej lokality. 

 

Mgr. Macharik sa informoval ako je riešený Územný plán zóny na čo mu Ing. Kladivíková 

odpovedala že boli dodané podklady ktoré je potrebné skontrolovať a potom budú postúpené na 

verejné prerokovanie do komisie a následne dotknutým orgánom a s  prípadnými pripomienkami 

budú postúpené do zastupiteľstva. 

 

Podnet od člena komisie Jakuba Jarábeka: Na ulici Energetikov/ Bratská, na pozemku Mesta 

Banská Štiavnica došlo k terénnym úpravám daného pozemku, za aký účelom ? Mgr. Macharik mu 

odporučil podať oficiálny podnet na MsÚ. 

 

Mgr. Macharik sa informoval ohľadom Kalvárie Horná Roveň, Ing. arch. Melicherčík mu 

odpovedal že bol vypracovaný geometrický plán a podaný na zápis do katastra z titulu podania 

žiadosti o zápis o Národnú kultúrnu pamiatku. 

 

 

        Mgr. Martin Macharik, v.r.  

       predseda komisie 

 

Zapísala: Natália Martykánová 

     05.02.2020 


