
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 11.06.2013 

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

primátorky mesta, Ing. Ivana Nikolajová, prednostka MsÚ, Ing. Kamila 
Lievajová, vedúca odd. ek. MsÚ, Ing. Zuzana Kladivíková, vedúca odd. 
VÚPaŽP MsÚ, Bc. Denisa Chríbiková, vedúca odd. RRaMV, p. Ján Petrík. 

 
Program:   1.    Otvorenie. 

2. Návrh na zmenu č. 1 rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre rok 2013. 
3. Prerokovanie materiálov z oddelenia výstavby, ÚP a ŽP MsÚ. 

a) Informácia o výstavbe vleku na Červenej studni. 
b) Informácia k Urbanistickej štúdii – Obytná zóna v lokalite Štefultov – 

BANSKÁ ŠTIAVNICA.  
c) Informácia o prebiehajúcej výstavbe pri lesníckom učilišti.  

4. Informácie o projektoch z oddelenia RRaMV MsÚ.  
5. Rôzne. 
6. Záver. 

 
 
1. Otvorenie 
 
Zasadnutie komisie sa začalo o 13.30 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 na zmenu č. 1 rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre rok 2013  
 
K uvedenému bodu podala informácie Ing. Kamila Lievajová, vedúca ek. odd. MsÚ.    
 
Pripomienky. 
 
Ing. arch. Peter Mravec, predseda komisie – vyslovil požiadavku, aby sa v rámci zimnej údržby 
zabezpečila väčšia kontrola, resp. aby sa zabezpečila jedna osoba, ktorá bude koordinovať zimnú 
údržbu v meste.  
 
Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta – vyjadrila, že zimná údržba sa robí na viacerých uliciach 
v rovnakom čase, preto nie je fyzicky možné, aby jedna osoba súčasne kontrolovala viaceré ulice. Ten 
kto má na starosti zimnú údržbu má však skontrolovať, či bola zimná údržba aj vykonaná.  
 
Členovia komisie k uvedenému bodu prijali: 
 

Uznesenie č. 6/2013 
 

Komisia rozvoja a výstavby mesta 
B e r i e  n a  v e d o m i e 
Návrh na zmenu č. 1 rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre rok 2013.  
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3. Prerokovanie materiálov z oddelenia výstavby, ÚP a ŽP MsÚ   
a) Informácia o výstavbe vleku na Červenej studni 
b) Informácia k Urbanistickej štúdii – Obytná zóna v lokalite Štefultov – BANSKÁ 

ŠTIAVNICA 
c) Informácia o prebiehajúcej výstavbe pri lesníckom učilišti  

 
Pani primátorka mesta informovala prítomných o prebiehajúcej výstavbe pri lesníckom učiliští. Na 
uvedenú výstavbu bolo vydané stavebné povolenie.  
 
Komisia materiály oddelenia neprerokovala, nakoľko neboli predložené. K uvedenému bodu komisia 
neprijala žiadne uznesenie.  
 
4. Informácie o projektoch z oddelenia RRaMV MsÚ 
 
K uvedenému bodu podala informácie pani primátorka Mgr. Nadežda Babiaková a Bc. Denisa 
Chríbiková, vedúca odd. RRaMV MsÚ.  
 
Komisia zobrala informácie na vedomie. K uvedenému bodu komisia neprijala žiadne uznesenie.   
 
5. Rôzne 
 
Ing. Miriam Húšťavová, členka komisie – informovala prítomných, že v priebehu tohto týždňa, 
pravdepodobne v stredu, sa bude upravovať zelená plocha na Námestí sv. Trojice. Bola JUDr. Volfom 
upozornená na to, že je úzky priestor na otáčanie vozidiel, rohy plochy zasahujú do cesty, mali by sa 
preto upraviť. Vyjadrila, že plocha tak ako je teraz umiestnená kopíruje betónový podstavec. Obáva sa 
toho, aby hranoly mali o čo prichytiť, keďže je podtým betón. Problém by sa dal vyriešiť aj tým, keby 
bola prejazdná len jedna strana námestia.  
 
Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta – vyjadrila, že pokiaľ by plocha po úprave nemala byť 
bezpečná pre obyvateľov a turistov, nemalo by sa do nej zasahovať. Ak je problém pri otáčaní 
vozidiel, môže sa po oboch stranách vypustiť jedno, či dve parkovacie miesta. Súhlasila by aj so 
sprejazdnením len jednej strany námestia, musel by sa však k tomu vyjadriť dopravný inšpektorát. 
Parkovanie by sa vedelo posunúť vyššie. Vedela by si predstaviť, že po jednej strane by mohli byť 
terasy a miesta pre stánky, kde by predajcovia mohli predávať svoje výrobky, nielen počas 
Salamandra.  
 
Mgr. Martin Macharik, člen komisie – vyjadril, že mesto by malo do stavebných povolení dávať 
podmienku zabezpečiť si parkovanie (či už na vlastnej ploche, alebo uzatvorením nájomnej zmluvy 
s iným vlastníkom).  
 
6. Záver 
 
Ing. arch. Peter Mravec, predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie 
ukončil. 
 
 
 
 
 
 
        Ing. arch. Peter Mravec, v. r.  
                predseda komisie 
 
Zapísala:  S. Kiripolská  
                12.06.2013 


