
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Komisie rozvoja a výstavby mesta pri MsZ v Banskej Štiavnici,  
konaného v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Banskej Štiavnici, dňa 22.04.2013 

 
 
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, Bc. Denisa Chríbiková, vedúca odd. 
RRaMV, p. Ján Petrík. 

 
Program:   1.    Otvorenie. 

2. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2013 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica. 

3. Návrh VZN č. /2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými 
stavebnými odpadmi a elektroodpadmi na území mesta Banská Štiavnica. 

4. Informácie z oddelenia výstavby, ÚPaŽP: 
a) Investície zo štátneho rozpočtu na úpravu verejných priestranstiev. 
b) Park Drieňová (ako je pripravená investícia). 
c) Výstavba LIDLA (situácia a napojenie na štátnu cestu). 

5. Informácie o projektoch.  
6. Rôzne. 
7. 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. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská 

Štiavnica  
 
K uvedenému bodu podal informácie JUDr. Dušan Lukačko, zástupca primátorky mesta.   
 
Pripomienky. 
 
Ing. arch. Peter Mravec – navrhol v §-e 8 ods. (1) písm. a) znížiť čiastku na 1.000,- €. 
Predseda komisie predloží svoj návrh priamo na zasadnutí mestského zastupiteľstva.  
 
p. Ján Petrík – navrhol: 
- § 4 ods. (2) doplniť nové písm. f) zlepšovanie životného prostredia alebo podmienok bývania, 
- § 5 doplniť nový ods. (6) a) odstraňovanie príčin zhoršovania životného prostredia, b) vytváranie 

nových akcií (zeleň, prašnosť, odkanalizovanie a pod.), c) úpravy chodníkov, schodíšť, zábradlí 
atď. alebo budovanie nových zariadení, 

- § 7 ods. (4) doplniť vetu „V odôvodnených prípadoch môže výnimku vykonať MsZ.“, 
- § 7 ods. (10) písm. c) bod. 5) prehodnotiť, resp. vyradiť, 
- § 9 ods. (3) doplniť písm. f) služby na podporu regionálneho rozvoja a zlepšovanie životných 

podmienok ... – komisia rozvoja a výstavby mesta. 
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Členovia komisie k uvedenému bodu prijali: 
 

Uznesenie č. 4/2013 
 

Komisia rozvoja a výstavby mesta 
B e r i e  n a  v e d o m i e 
Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská 
Štiavnica. 
 
3. Návrh VZN č. /2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi 

a elektroodpadmi na území mesta Banská Štiavnica  
 
K uvedenému bodu podal informácie JUDr. Dušan Lukačko, zástupca primátorky mesta.   
 
Pripomienky: 
 
p. Ján Petrík – navrhol: 
- § 5 ods. 13. za „alebo držiteľ odpadu“ doplniť „ale tiež každý iný občan“,  
- § 5 písm. h) za slovo „kúreniskách“ doplniť „ale tiež vo vonkajších priestoroch“, 
- § 5 ods. 14 zapracovať aj náhradu škody v prípade poškodenia.  
 
Členovia komisie k uvedenému bodu prijali: 
 

Uznesenie č. 5/2013 
 

Komisia rozvoja a výstavby mesta 
B e r i e  n a  v e d o m i e 
Návrh VZN č. /2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi 
a elektroodpadmi na území mesta Banská Štiavnica. 
 
4. Informácie z oddelenia výstavby, ÚPaŽP 

a) Investície zo štátneho rozpočtu na úpravu verejných priestranstiev 
b) Park Drieňová (ako je pripravená investícia) 
c) Výstavba LIDLA (situácia a napojenie na štátnu cestu) 

 
Ing. Zuzana Kladivíková, vedúca oddelenia výstavby, ÚPaŽP MsÚ informovala prítomných ohľadom 
Parku Drieňová. Po spresnení termínov sa začne I. etapa, ktorá bude zahŕňať stavebné úpravy 
priestoru, úpravu priestoru pod CBA (na parkovanie) a za zeleným domom. Zeleň sa bude riešiť 
z rozpočtu mesta, pravdepodobne z náhradnej výsadby pri výruboch. Ďalej vyjadrila, že stavba LIDLA 
má byť skolaudovaná do konca septembra. Napojenie na cestu 1. triedy sa bude riešiť odbočovacími 
pruhmi. Ohľadne úpravy verejných priestranstiev informovala, že v štátnom rozpočte zatiaľ nie sú 
vyčlenené prostriedky. Ak by sme aj tento rok dostali peniaze zo štátneho rozpočtu, budeme buď 
pokračovať v úprave Akademickej ulice smerom na Mierovú ulicu alebo budeme riešiť havarijné 
stavy oporných múrov (OM pri hoteli Grand – Matej, OM Starozámocká ul., OM Vodárenská ul.). 
Informovala členov komisie aj o zámere p. Schwarcza ohľadom výstavby bytového domu na pozemku 
oproti Penziónu pod Starým mestom. Požiadala komisiu o vyjadrenie sa k žiadosti p. Miroslava Látka.  
 
Komisia uvedené informácie zobrala na vedomie.  
K žiadosti p. Miroslava Látka ohľadom vybudovania samoobslužného umývacieho centra na 
pozemkoch parc. č. 5295 a 5293 (Drieňová, smerom k Hotelovej akadémii) komisia odporučila hľadať 
v rámci Drieňovej inú lokalitu (napr. pri garážach).  
 
5. Informácie o projektoch 
 
Uvedený bod komisia presunula na najbližšie rokovanie.  
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6. Rôzne 
 
Ing. arch. Ľubica Paučulová –  upozornila, že pod Červenou studňou za potokom vo svahu sa bágruje, 
má tam byť údajne garáž p. Oravca. Požiadala preveriť, či majú povolenie. Vyslovila požiadavku 
v rámci kanalizácie v MPR, keď bude ulica Vodárenská rozkopaná kvôli vode a kanalizácii, či by 
mesto mohlo rokovať aj so SSE, a.s. na umiestnenie NN rozvodov do zeme.  
 
7. 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  


