
Zápisnica 
 

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

zasadačke MsÚ v Banskej Štiavnici dňa 12.10.2020 

 

Prítomní: Mgr. Martin Macharik, predseda komisie 

  Ing. Ján Čamaj, člen komisie 

  Jakub Jarábek, člen komisie 

  Ing. Milan Klak, člen komisie 

  Ing. Zuzana Kladivíková, vedúca odd. výstavby 

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

  Ing.arch. Štefan Rafanides, zhotoviteľ štúdie parkoviska Mierová 

  Natália Martykánová, zapisovateľka komisie 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica 

3. Informácia o investičných akciách mesta – Palárikova a Mládežnícka 

4. ÚP zóny - aké boli pripomienky a ako sa k nim stavia zadávateľ (Mesto) 

5. Prerokovanie návrhu štúdie parkoviska Mierová 

6. Rôzne :  

- Informácia o stavebnom dohľade na stavbe na ul. Dolná Resla 1A  

- Stavba chatky na Vodárenskej ulici - ako postupujú úradníci s čiernou stavbou 

7. Záver 

 

 

1.Otvorenie 

Zasadnutie komisie sa začalo o 14.40 hodine. Predseda komisie Mgr. Martin Macharik privítal 

prítomných členov komisie. 

 

2.Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica 

Komisia berie na vedomie. 

 

3. Informácia o investičných akciách mesta – Palárikova a Mládežnícka 

Ing. Kladivíková informovala že obe investičné akcie sa realizujú. 

Palárikova -  Mgr. Macharik sa informoval ako sú na tom nové plynové prípojky, Ing.Kladivíková 

mu odpovedala že prípojky budú zrealizované len pre objekt fary a dom p.Klimeka. 

Mládežnícka – stavba začala koncom 2.októbrového týždňa a ukončená by mala byť 31.12.2020. 

Majitelia objektov nachádzajúcich sa na parkovisku boli informovaní o prebiehajúcich prácach a 

prípadných obmedzeniach. 

 

4. ÚP zóny - aké boli pripomienky a ako sa k nim stavia zadávateľ (Mesto) 

Komisii boli predložené pripomienky a vyjadrenie od Ing. Gajdošovej k daným pripomienkam. 

Ing. Kladivíková informovala že pripomienky boli zaslané projektantovi na zapracovanie. 

 

Predseda komisie žiada poslať podklady na komisiu pred komisiou. Podklady k ÚPN zaslať členom 

komisie. 



 

5.Prerokovanie návrhu štúdie parkoviska Mierová 

Ing.arch.Rafanides, spracovateľ štúdie parkoviska Mierová, odprezentoval návrh štúdie. 

Komisia sa oboznámila so štúdiou a vyzýva vedenie mesta aby rokovalo s dopravným inžinierom 

ohľadne vjazdu z Mierovej ulice a majiteľom pozemku ohľadom vysporiadania pozemkov pod 

navrhovanou stavbou. 

Víta návrh projektantov rozčlenenia na 3 fázy: 

1. 93 miest – horná časť, pod Mierovou 

2. 53 miest – výhľadovej nadstavby nad 1.etapou ( overiť u KPÚ) 

3. 150miest – smerom k ul.Lesnícka 

 

6. Rôzne 

Informácia o stavebnom dohľade na stavbe na ul. Dolná Resla 1A  

Stavba chatky na Vodárenskej ulici 

 Ing. Kladivíková odpovedala predsedovi komisie že nemôže poskytovať informácie zo 

spisov stavebného úradu keďže nie sú priamym účastníkom konania. 

 Na stavbe chatky prebieha konanie o odstránení stavby. 

 

7. Záver 

Mgr. Martin Macharik poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

        Mgr. Martin Macharik, v.r. 

       predseda komisie 

 

 

Zapísala: Natália Martykánová 

   13.10.2020 


