
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Komisie rozvoja a výstavby mesta pri MsZ v Banskej Štiavnici,  
konaného v kancelárii prednostky Mestského úradu v Banskej Štiavnici, dňa 04.02.2013 

 
 
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. VÚPaŽP MsÚ, Ing. Danka Gajdošová, odd. 
VÚPaŽP, Bc. Denisa Chríbiková, vedúca odd. RRaMV, p. Ján Petrík. 

 
Program:   1.    Otvorenie. 

2. Prerokovanie materiálov predkladaných do komisií MsZ. 
3. Prerokovanie materiálov z oddelenia výstavby, ÚP a ŽP MsÚ.   
4. Rôzne. 
5. 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 komisií MsZ   
 
Komisia prerokovávala nasledovné materiály.   
a) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica. 
b) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. /2013 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica. 
c) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. /2013 o financovaní 

základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta 
Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi 
alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. 

d) Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti 
a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská 
Štiavnica. 

e) Návrh programového rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre r. 2013, 2014 a 2015. 
 
K uvedeným materiálom podala informácie prednostka MsÚ. Pani prednostka členom komisie všetky 
predložené návrhy VZN podrobne vysvetlila a informovala ich aj o zmenách, ktoré nastali. 
K programovému rozpočtu vyjadrila, že mesto je zo zákona povinné zostavovať ho. Programový 
rozpočet mesto zostavuje na roky 2013, 2014 a 2015. Kopíruje stav schváleného rozpočtu mesta. 
Informovala členov komisie, že mesto bude do 28. februára podávať na Ministerstvo dopravy, VaRR 
SR žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie v zmysle zákona č. 
226/2011 Z. z. V súvislosti s touto žiadosťou bude najbližšie mestské zastupiteľstvo prerokovávať, 
resp. schvaľovať predloženie uvedenej žiadosti, ako aj spolufinancovanie mesta vo výške 20 % 
z celkovej hodnoty oprávnených nákladov.  
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Diskusia: 
 
Ing. Ján Mojička –  navrhol v dodatku č. 2 k VZN o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica v ust. § 8 ods. 2 bode 
2.5 písm. b) predĺžiť prevádzkový čas do 03:00 h a v ust. § 8 ods. 4 doplniť prevádzkový čas na 
terasách pre ulicu Obrancov mieru v období 01.06. – 30.09. v dňoch piatok a sobota v rozpätí od 06:00 
h do 24:00 h. 
 
Členovia komisie k uvedenému bodu prijali: 
 

Uznesenie č. 1/2013 
 

Komisia rozvoja a výstavby mesta  
A.   B e r i e  n a  v e d o m i e 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská 
Štiavnica. 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. /2013 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica. 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. /2013 o financovaní 
základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území 
mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátom uznanej 
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. 

4. Návrh programového rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre r. 2013, 2014 a 2015. 
B.   O d p o r ú č a  

1. V návrhu Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2011 o podnikateľskej 
činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta 
Banská Štiavnica: 
- v ust. § 2 dodatku v ods. 4 v bode 2.5 písm. b) predĺžiť prevádzkový čas do 03:00 h,  
- v ust. § 2 dodatku v ods. 6 doplniť prevádzkový čas na terasách pre ulicu Obrancov mieru 

v období 01.06. – 30.09. v dňoch piatok a sobota v rozpätí od 06:00 h do 24:00 h. 
 
3.  Prerokovanie materiálov z oddelenia výstavby, ÚP a ŽP MsÚ 
 
K uvedenému bodu podala informácie Ing. Zuzana Kladivíková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP. 
Komisia prerokovávala vyjadrenie k PD pre územné rozhodnutie TESCO, PD park Drieňová, žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia pre spoločnosť LIDL, žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie 
ÚPD – zmeny a doplnky č. 4.  
 
Diskusia:  
 
Ing. Miriam Húšťavová – navrhla, aby mesto v prípade TESCA zvážilo, či za výrub drevín nebude 
namiesto náhradnej výsadby požadovať uhradenie finančnej hodnoty do výšky vypočítanej 
spoločenskej hodnoty, ktoré je následne podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 
možné využiť na nové výsadby verejnej zelene. Suma predstavuje 4.281,97 €. 
 
Mgr. Martin Macharik – vyjadril, že komisia by mala byť pri zadávacích podmienkach na PD 
Sládkovičova a PD A. Pécha. Opakovane žiadal, aby boli na komisiu predkladané informácie 
o stavebných konaniach, ktoré sú podstatné v rámci rozvoja mesta. V pamiatkovej rezervácii to 
znamená také, ktoré menia obraz mesta v danej lokalite a v ostatných častiach konania, ktoré majú 
zásadnejší dosah na rozvoj lokality. Podľa neho je vyjadrovanie sa k takýmto konaniam jedným zo 
základných zmyslov a možných prínosov tejto komisie. Vyjadril, že si uvedomuje, že stanovisko 
komisie je len poradné, no skúsenosť ukazuje, že rešpektovaním týchto stanovísk by sa dosahovali 
lepšie konečné výsledky v stavebnej činnosti.  
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Ing. Miriam Húšťavová – otvorila diskusiu ohľadne vhodnosti a adekvátnosti návrhu PD park 
Drieňová, na ktorý bola podľa informácií Bc. Denisy Chríbikovej pridelená dotácia vo výške 23.000 €. 
Zároveň upozornila že koncepčné riešenie verejného priestranstva, minimálne rešpektuje potreby 
obyvateľa/človeka, ktorý by priestor nemal využívať len ako prechodný, ale mal by sa v ňom 
zdržiavať počas obdobia krátkodobej rekreácie. Riešenie vydláždenia veľkej časti považuje za 
neadekvátne pre daný verejný priestor. Pozitívum vidí v rešpektovaní vychodených chodníkov 
obyvateľmi sídliska Drieňová.  
 
Bc. Denisa Chríbiková, vedúca odd. RRaMV – informovala prítomných, že na park na Drieňovej je 
podpísaná zmluva o poskytnutie dotácie. Mesto dostalo dotáciu vo výške 23.000,- €. 
 
Ing. Ivana Nikolajová, prednostka MsÚ - vysvetlila, že PD na prak Dieňová bola vysúťažená na 
základe verejného obstarávania. Na uvedený projekt dostalo mesto finančné prostriedky a z tohto 
dôvodu už nie je možné projektovú dokumentáciu meniť. Realizácia prvej etapy prác, ktorá má 
zahŕňať stavebnú časť, je plánovaná na jar tohto roka. Pani prednostka ďalej podala informáciu 
o správe, ktorá ide do MsZ a týka sa investičných akcií, ktoré prebehli v roku 2012 a boli 
v investorstve mesta. 
 
Členovia komisie požiadali Ing. Zuzanu Kladivíkovú, vedúcu odd. výstavby, ÚPaŽP o zaslanie 
konceptu ÚPD – zmeny a doplnky č. 4, po jeho doručení, k preštudovaniu cez e-mail. 
 
Členovia komisie k uvedenému bodu neprijali uznesenie. Podané informácie zobrali na vedomie.  
 
4. Rôzne 
 
5. 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  


