
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Komisie rozvoja a výstavby mesta pri MsZ v Banskej Štiavnici,  
konaného d ňa 09.02.2011 

 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
Prizvaní:  Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta, JUDr. Dušan Lukačko, zástupca 

primátorky mesta, Ing. Adela Prefertusová, vedúca odd. výstavby, Ing. arch. 
Marta Ščepková, projektantka  

 
Program:    1.    Otvorenie.  

2. Prerokovanie PD Akademická ulica.  
3. Park Pomník padlých. 
4. Informatívna správa o podaných žiadostiach Mesta Banská Štiavnica na 

poskytnutie dotácie v roku 2011. 
5. Plán práce komisie.    
6. Rôzne. 
7. Uznesenie. 
8. Záver. 

 
 
1. Otvorenie.  
 
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Ing. arch. Peter Mravec, predseda komisie. Skonštatoval 
prítomnosť všetkých členov komisie a vyjadril, že komisia je uznášania schopná. 
 
2. Prerokovanie PD Akademická ulica.  
 
Ing. arch. Peter Mravec, predseda komisie požiadal Ing. arch. Martu Ščepkovú, projektantku PD 
o informácie týkajúce sa opravy Akademickej ulice.  
 
Ing. arch. Marta Ščepková oboznámila prítomných s predloženým návrhom opravy Akademickej ulice. 
Konštatovala, že projekt zahŕňa výmenu vozovky, chodníkov, odkanalizovanie, výmenu verejného 
osvetlenia, vodovodu, prekládku káblov do zeme, trás pre optické káble a mestský rozhlas. Chodník je 
plánovaný na pravej strane v šírke 2 m. Na cestu sa použije obdobná dlažba ako na Kammerhofskej 
ulici. V prvej časti, t. j. od sochy A. Kmeťa po banícku školu sa kanalizácia nerieši. Komunikácia 
a chodníky sú riešené podľa toho, ako sa dalo. Použitá bude dlažba, resp. oddelenie chodníkov 
a cesty bude predláždením. Svietidlá budú nové - lucerny umiestnené len po pravej strane od mesta. 
Pri kostole sa plánuje umiestniť zábradlie, prípadne múr tak ako na Sládkovičovej ulici. Schody pri 
vstupe do Botanickej záhrady oproti baníckej škole budú preložené o 60 cm. Plánuje sa aj úprava 
zelenej plochy pri schodoch. Dva vysoké stromy, ktoré sú na tejto ploche plánujeme ponechať. Pri 
baníckej škole je plánovaný prechod pre chodcov. Pred lesníckou školou je naplánované zábradlie, 
takisto aj prechod pre chodcov. Popri múre pred lesníckou školou bude parkovisko. Od lesníckej školy 
sa počíta už s použitím veľkej dlažby. Po pravej strane cesty sa vybuduje múr. Pozemok pod cestou 
sa vyčistí od drevín a kríkov. Od domu p. Horáka sa uvažuje o osadení plotu vo výške 1,20 m. Pri 
Fortune sa plánuje vybudovať múrik alebo plné zábradlie. Pod Kollárovým domom sa priestor plánuje 
upraviť popínavou zeleňou a samorastmi, ktoré nebude potrebné kosiť. Vjazd do ulice Botanická sa 
upravovať nebude. Plánovaný v týchto miestach je prechod pre chodcov. Po ľavej strane budú 
vyčlenené miesta pre parkovanie, cca 13 parkovacích miest. Od odbočky na Botanickú ulicu smerom 
na Mierovú bude použitý už asfalt. Chodníky budú betónové, ako na Dolnej ulici. Zastávky na Mierovej 
ulici sa plánujú vymeniť, za jednoduché zastávky s bezpečnostným sklom. Popri materskej škole bude 
vybudovaný nový múr. Je na zvážení, či by nebolo lepšie osadiť namiesto zastávky, len závesnú 
markízu od múru.  
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Záver:  
 
Požiadavka členov komisie na zachovanie pešieho prechodu pre obyvateľov mesta a turistov po celej 
dĺžke Akademickej a Mierovej ulice bola do projektovej dokumentácie zapracovaná. Komisia zobrala 
predložený návrh na vedomie a odporučila komisiu o priebehu prác naďalej informovať.  
 
3.  Park Pomník padlých.  
  
Predseda komisie informoval prítomných, že na požiadanie primátorky mesta bol tento bod zahrnutý 
do programu komisie. Konštatoval, že komisia k tomuto bodu prijala, na svojom zasadnutí konanom 
dňa 29.09.2010, uznesenie č. 9/2010, kde odporučila mestu nasledovné:  
1. priestor riešiť ako oddychovú zónu 
2. zachovať sochu, zakomponovať ju do priestoru  
3. obnova fontány – vytvoriť vodnú plochu 
4. redukcia vysokej zelene – presvetlenie 
5. vytvorenie priestoru pre deti (preliezačky)   
6. zachovať vstup do štôlne Glanzenberg 
7. zachovať prechodnosť do ulice Katova 
8. riešiť oporný múr  
9. otázka otvorenej alebo uzavretej zóny 
10. nadviazať na históriu mesta 
11. nevytvárať športové plochy. 
 
Pripomienky: 
 
Ing. arch. Peter Mravec, predseda komisie – navrhol priestor riešiť ako uzavretú zónu  
 
Záver:  
 
Komisia odporučila vyčleniť v rozpočte mesta finančné prostriedky na vypísanie ideového návrhu na 
úpravu parku Pomníka padlých s možnosťou finančnej výhry pre autorov návrhu vo výške 1. miesto 
500 €, 2. miesto 300 € a 3. miesto 200 €. Pri spracovaní ideového návrhu vychádzať z podmienok 
komisie vyplývajúcich z unesenia č. 9/2010 zo dňa 29.09.2010. Združenie turizmu ponúklo mestu 
spoluúčasť na financovaní. Komunikáciu s obyvateľmi a manažment riešiť cez program VITO. Výstup 
predložených návrhov verejne prezentovať. Do výberu úspešného návrhu zapojiť aj občanov mesta.  
 
4.  Informatívna správa o podaných žiadostiach Mest a Banská Štiavnica na poskytnutie dotácie 

v roku 2011 
 
Ing. arch. Peter Mravec, predseda komisie oboznámil prítomných, že Mesto Banská Štiavnica vo 
februári tohto roka podalo žiadosti o poskytnutie dotácii na objekty a to Nám. sv. Trojice 3 – Rubigall – 
II. etapa, Radnica – miestnosť č. 103, Kostol P.M. Snežnej – oprava kostola, Vila na Botanickej ul. 2 – 
obnova objektu, Kammerhofská 1 – KASS – prestavba objektu na kultúrne a spoločenské centrum.  
 
Záver:   
 
Komisia zobrala informatívnu správu na vedomie.  
 
5. Plán práce komisie.    
 
Členovia komisie sa dohodli, že komisia bude zasadať jeden deň v mesiaci, vždy v pondelok. Do 
programu komisie na marec zahrnúť manažment plán II. etapa, výrub drevín pod Starým zámkom. Na 
mesiac apríl zahrnúť informatívnu správu o obnove Kalvárie, komunikácie a parkovanie na uliciach 
Vodárenská, Licharda, A. Pécha, Sládkovičova, Dolná, Križovatka a Drieňová.  
 
6.  Rôzne.  
 
Na zasadnutie komisie bola stavebným úradom predložená žiadosť o vydanie územného rozhodnutia 
na objekt „Hellov dom – Banská Štiavnica“. Komisia odporučila požiadať Pamiatkový úrad SR 
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Bratislava o vydanie záväzného stanoviska k PD. Zároveň požadovať od investora riešenie parkoviska 
po dohode s mestom.  
 
7.   Uznesenie.  
 
Komisia prijala  

U z n e s e n i e    č.   1/2011 
 

A)  Berie na vedomie 
 
1) Návrh PD na opravu Akademickej ulice.  
2) Informatívnu správu o podaných žiadostiach Mesta Banská Štiavnica na poskytnutie dotácie 

v roku 2011. 
 
B)  Odporúča  
 
1) Priebežne informovať komisiu o priebehu prác na obnove Akademickej ulici.  
2) Vyčleniť v rozpočte mesta finančné prostriedky na vypísanie ideového návrhu na úpravu parku 

Pomníka padlých s možnosťou finančnej výhry pre autorov návrhu vo výške 1. miesto 500 €, 2. 
miesto 300 € a 3. miesto 200 €. Pri spracovaní ideového návrhu vychádzať z podmienok komisie 
vyplývajúcich z unesenia č. 9/2010 zo dňa 29.09.2010. Združenie turizmu ponúklo mestu 
spoluúčasť na financovaní. Komunikáciu s obyvateľmi a manažment riešiť cez program VITO. 
Výstup predložených návrhov verejne prezentovať. Do výberu úspešného návrhu zapojiť aj 
občanov mesta.  

3) Požiadať stavebným úradom Pamiatkový úrad SR Bratislava o vydanie záväzného stanoviska k 
PD „Hellov dom – Banská Štiavnica“. Zároveň požadovať od investora riešenie parkoviska po 
dohode s mestom.  

 
8.   Záver.  
 
Ing. arch. Peter Mravec, predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie 
ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. arch. Peter Mravec 
             predseda komisie 
 
 
 
Zapísala: Sidónia Kiripolská  
               11.02.2011 
 
 


