
Zápisnica 

 

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

zasadačke MsÚ v Banskej Štiavnici dňa 02.06.2020 

 

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.arch. Jakub Melicherčík, stavebný úrad, architekt mesta 

  Natália Martykánová, zapisovateľka komisie 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Informácie k stavebným akciám pre rok 2020 

3. Následné kroky pri projekcii plavárne 

4. Informácie ku príprave parkoviska Mierová 

5. Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny 

6. Záver 

 

1.Otvorenie 

Zasadnutie komisie sa začalo o 14.37 hodine. Predseda komisie Mgr. Martin Macharik privítal 

prítomných členov komisie. 

 

2. Informácie k stavebným akciám pre rok 2020 

Parkovisko Mládežnícka: Ing.arch. Melicherčík informoval že sa obstaráva realizácia prác na 

rekonštrukciu parkoviska. Začiatok prác bol stanovený na koniec júla, resp. začiatok augusta. 

Súbežne s rekonštrukciou parkoviska Mládežnícka by mala prebiehať aj oprava Palárikovej ulice. 

Návrh komisie:  rekonštrukciu  Palárikovej ulice realizovať v letných mesiacoch,  rekonštrukciu 

parkoviska Mládežnícka začať realizovať po 1.9. 2020. 

Hlasovanie: 4 členovia súhlasili s návrhom 

Je potrebné zabezpečiť požiadavky majiteľov prevádzok, nachádzajúcich sa v blízkosti parkoviska, 

počas rekonštrukcie, skoordinovať ich záujmy s investičnou činnosťou mesta. 

 

Rekonštrukcia ul. Pod Kalváriou: Mgr. Macharik sa vyjadril že súčasný projekt nesedí so 

skutočnosťou v teréne a nachádza sa v ňom viacero chýb.  

Ing. Ondrejmišková konštatovala, že nemá vedomosť o chybách projektu. Pokiaľ sa v uvedenom 

projekte chyby nachádzajú je potrené napísať na MsÚ o aké konkrétne chyby sa jedná. Následne 

MsÚ osloví projektanta a veci  sním budem riešiť. 

 

PD prepojovacieho schodiska, chodníka a vjazdu na ul. Fándlyho a chodník na ul. L. Svobodu :   

V roku 2020 bola spracovaná PD uvedeného chodníka. V rozpočte mesta pre rok 2020 boli 

zaradené aj finančné prostriedky na jeho realizáciu. Z dôvodu poklesu príjmov v rozpočte mesta 

v dôsledku situácie s Covid – 19 sa uvedený chodník zatiaľ realizovať nebude.   

 

PD ulica Dolná (úprava verejných priestranstiev): nerealizuje sa 

 

PD Jána Palárika doprojektovanie: Mgr. Macharik informoval že k danej dokumentácii boli dané 

viaceré pripomienky od Ing. arch. Voškovej a ďalších ľudí bývajúcich na uvedenej ulici. Ing. 

Ondrejmišková odpovedala, že k daným pripomienkam bude pripravená odpoveď. 

 



Ing. Ján Čamaj, člen komisie odišiel zo zasadnutia komisie výstavby. Zasadnutie komisie 

v počte členov 3  pokračovalo ďalej. 

 

Štúdia realizovateľnosti parkoviska Mierová: Ing.arch. Melicherčík informoval že projektanti 

vybavujú potrebné vyjadrenia ale stanovisko od dopravného inžiniera k napojeniu parkoviska z 

Mierovej ulice, je nesúhlasné bez odôvodnenia. Projektanti podali novú žiadosť o stanovisko. 

 

PD vodovod Banky: Bolo ukončené verejné obstarávanie, ak by bola výzva tak sa mesto bude 

uchádzať o finančné prostriedky na realizáciu. 

 

Oprava oporného múru – Materská škola na Križovatke: Zrealizované. 

 

Zavlažovací systém na futbalovom štadióne: Zrealizované. 

 

Ing. Klak sa opýtal na IBV Drieňová na čo mu Ing. Ondrejmišková odpovedala že je v rozpočte, 

pripravujú sa podklady a zadávacie podmienky pre túto štúdiu. 

 

Zmena účelu stavby KASS: je vysúťažené a vybavujú sa všetky potrebné povolenia pre realizáciu 

ale nie je zaradená v rozpočte a nebude sa zatiaľ realizovať. 

 

Pomník padlých: Čaká sa na vyjadrenie KPÚ. 

 

Na nasledujúcu komisiu prizvať Ing. arch. Zuzanu Klasovú z KPÚ Banská Bystrica. 

 

3. Následné kroky pri projekcii plavárne 

Mgr. Macharik navrhol možnosti prevádzkovania plavárne ku ktorým bude musieť zastupiteľstvo 

uzavrieť stanovisko. Taktiež navrhol doriešiť peší prístup k plavárni keďže okolité pozemky vlastní 

nový majiteľ. 

 

5. Zadanie pre spracovanie Urbanistickej štúdie obytnej zóny 

Členovia komisie si pozreli predložené Zadanie pre spracovanie UŠ. 

Komisia berie na vedomie. 

 

6. Záver 

 Mgr. Martin Macharik poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

        Mgr. Martin Macharik, v.r. 

       predseda komisie 

 

 

Zapísala: Natália Martykánová 

   09.06.2020 


