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Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Komisie rozvoja a výstavby mesta pri MsZ v Banskej Štiavnici,  
konaného v budove Kultúrneho centra Banská Štiavnica, dňa 22.10.2012 

 

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

primátorky mesta, Ing. Ivana Nikolajová, prednostka MsÚ, Ing. Zuzana 
Kladivíková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP MsÚ, Ing. Danka Gajdošová, odd. 
výstavby, ÚP a ŽP, Bc. Denisa Chríbiková, poverená vedením odd. RR a MV,  
p. Ján Petrík  

 
Program:    1.    Otvorenie. 

2. Prerokovanie materiálov predkladaných do MsR a MsZ. 
- Návrh ÚPN mesta Banská Štiavnica „Zmeny a doplnky č. 5“  

3. Rôzne. 
4. Záver. 

 
 
1. Otvorenie 
 
Zasadnutie komisie sa začalo o 13.00 hodine. Zasadnutie komisie otvoril a viedol Ing. arch. Peter 
Mravec, predseda komisie. Skonštatoval prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov komisie a vyjadril, 
že komisia je uznášania schopná. Program komisie bol jednomyseľne schválený.  
 
2. Prerokovanie materiálov predkladaných do MsR a MsZ 

Návrh ÚPN mesta Banská Štiavnica „Zmeny a doplnky č. 5“ 
 
K uvedenému bodu predložila informácie Ing. Danka Gajdošová.  
 
Členovia komisie upozornili, aby mesto ponechalo rezervu na prípadné budúce rozšírenie cesty aspoň 
cca 1 m.  
 
Členovia komisie  k uvedenému bodu prijali: 
 

Uznesenie č. 44/2012 
 

Komisia rozvoja a výstavby mesta berie na vedomie predložený materiál - Návrh ÚPN mesta Banská 
Štiavnica „Zmeny a doplnky č. 5“. 
 
3. Rôzne 
 
Ing. arch. Peter Mravec informoval prítomných k rekonštrukcii Hellovho domu, že stavebný úrad 
nevydal územné rozhodnutie.  
 
Bc. Denisa Chríbiková informovala prítomných, že v súčasnej dobe sú rozpracované viaceré projekty, 
ktoré budú pokračovať aj v budúcom roku. Informovala členov komisie: 
- o projektoch v realizácii (Zberný dvor, Verejné osvetlenie na sídlisku Drieňová, Podpora 

infraštruktúry cestovného ruchu), 
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- o projektoch, na ktoré mesto získalo finančné prostriedky a ktoré sa budú realizovať v budúcom 
roku (Autobusové zastávky, Mestský park Drieňová),  

- o projektoch, ktoré sa budú podávať ešte v tomto roku (žiadosti cez Obnov si svoj dom, Vodovod 
Jergyštôlňa, Vzdelávanie seniorov). Vyjadrila, že je zámer aj s úpravou hájenky na Červenej studni.  

 
Mgr. Martin Macharik navrhol medzi priority mesta zaradiť aj riešenie parkovania v meste 
parkovacím domom vybudovaným v blízkosti centra. Navrhol identifikovať jedno miesto. Vyjadril, že 
vhodným miestom je napr. bývalý  Dominikánsky kláštor. Na tento priestor bola spracovaná aj štúdia 
Ing. arch. Voškovej s parkovaním a  kongresovou miestnosťou. Ďalej navrhol doriešiť orientačný 
systém v meste.   
 
Ing. arch. Peter Mravec navrhol zamerať sa aj na skrášlenie vstupov do mesta,  lokality upraviť 
kultivovanou zeleňou, napr. vstup od Svätého Antona – zazeleniť betónový múr oproti betonárke, 
Šobov - popri ceste vysadiť menšiu zeleň a pod. Nemusí to byť priamo projekt mesta, dá sa to riešiť 
v súčinnosti s VÚC a pod. Ďalej navrhol zamerať sa aj na úpravu objektu hríba a doriešiť WC v tomto 
objekte.    
 
4. Záver 
 
Ing. arch. Peter Mravec, predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie 
ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. arch. Peter Mravec, v. r.  
                predseda komisie 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Sidónia Kiripolská  

 


