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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 zasadacej miestnosti Mestského úradu v Banskej Štiavnici,  

dňa 16.09.2013 

 

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

primátorky mesta, Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ, Ing. Zuzana 
Kladivíková, vedúca odd. výstavby, ÚPaŽP MsÚ, Bc. Denisa Chríbiková, 
vedúca odd. RR a MV, p. Oľga Nigríniová, Ing. Danka Gajdošová p. Ján 
Petrík 

 
Program:    

1. Otvorenie 
2. Návrh VZN o prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi vo 

vlastníctve mesta 
3. Návrh ÚPN mesta Banská Štiavnica  „ Zmeny a doplnky č. 3- 

Počúvadlianske jazero“ 
4. Informácie o projektoch z oddelenia RRaMV MsÚ 
5. Vyhľadávanie plôch na parkovanie v meste 
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 prideľovaní a hospodárení s nájomnými 

bytmi vo vlastníctve mesta  
 
K uvedenému bodu predložila správu Bc. Alžbeta Gállová .  
 
Členovia komisie k uvedenému bodu prijali: 
 

Uznesenie č. 7/2013 
 

Komisia rozvoja a výstavby mesta 
B e r i e  n a  v e d o m i e 
Návrh VZN č. /2013 o prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta. 
 
 
3. Návrh ÚPN mesta Banská Štiavnica „Zmeny a doplnky č. 3 – Počúvadlianske jazero“ 
 
K uvedenému bodu podala informáciu Ing. Zuzana Kladivíková. 
 
Členovia komisie k uvedenému bodu prijali: 
 

Uznesenie č. 8/2013 
 

Komisia rozvoja a výstavby mesta 
B e r i e  n a  v e d o m i e  
Návrh ÚPN mesta Banská Štiavnica „Zmeny a doplnky č. 3 – Počúvadlianske jazero“. 
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4.  Informácie o projektoch z oddelenia RR a MV MsÚ 
 
K uvedenému bodu podala informácie Bc. Denisa Chríbiková, vedúca odd. RR a MV a Ing. Zuzana 
Kladivíková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP.  
 
Bc. Denisa Chríbiková informovala o prebiehajúcich projektoch Zavedenie efektívneho systému 
separovaného zberu odpadov, Vytvorenie komplexného regionálneho internetového portálu v rámci 
projektu Podpora infraštruktúry CR – ROP, Vzdelávanie seniorov. 
Ing. Zuzana Kladivíková informovala o prebiehajúcich projektoch : Mestský park Drieňová, 
Rekonštrukcia autobusových zastávok, Obnovme si svoj dom. 
 
Pripomienky: 
 
Ing. arch. Peter Mravec, predseda komisie – podal pripomienku k projektu Mestského parku Drieňová, 
že v parku chýba osvetlenie a položil otázku kedy sa bude realizovať 2. etapa projektu 
 
Ing. Zuzana Kladivíková - informovala, že Mesto Banská Štiavnica sa bude uchádzať o dotácie na 
realizáciu 2. etapy projektu. 
 
Mgr. Martin Macharik – položil otázku, či Mesto urobilo nejaké administratívne chyby pri uchádzaní sa 
o finančné prostriedky z programu „Obnovme si svoj dom“. 
 
Ing. Zuzana Kladivíková – odpovedala, že Mesto sa informovalo na Ministerstve kultúry SR, ktoré 
informovalo, že žiadne administratívne chyby v žiadostiach neboli, avšak komisia rozhodla 
o nepridelení finančných prostriedkov na požadované projekty. 
 
Mgr. Martin Macharik – podal návrh, aby Mesto vstupovalo do rokovania o podmienkach prideľovania 
finančných prostriedkov z programu „Obnovme si svoj dom“, aby Mesto vydávalo stanoviská 
žiadateľom, v ktorých by potvrdzovalo, že projekt, na ktorý žiadajú finančné prostriedky je povolený, 
a že majú zaplatené miestne dane. Ďalej navrhuje aby Mesto iniciovalo úpravu smernice 
o poskytovaní dotácií z Ministerstva kultúry SR. 
 
Ing. Zuzana Kladivíková – informovala, že Mesto už v minulosti danú smernicu pripomienkovalo. 
 
Ing. arch. Peter Mravec – požiadal vedúcu oddelenia, aby na najbližšej komisii predložila zoznam 
žiadostí (spolu s požadovanými sumami), s ktorými sa bude Mesto uchádzať o dotáciu z projektu 
„Obnovme si svoj dom“ pre budúci rok. 
 
Ing. arch. Peter Mravec – požiadal vedúcu odd. RR a MV, aby pravidelne každý mesiac stručne 
oboznamovala elektronicky členov komisie o priebehu realizácie projektov. 
 
 
5. Vyhľadávanie plôch pre parkovanie v meste 
 
K uvedenému bodu podal informácie Mgr. Martin Macharik.  
Navrhuje, aby Mesto riešilo problém s parkovaním vyhotovením štúdií, ktoré by obsahovali opis 
parkovacích miest (napr. vzdialenosť do centra, vlastníka pozemku a pod.). Navrhuje vybrať 3 plochy, 
ku ktorým by boli spracované štúdie a na ktoré by sa vyčlenili finančné prostriedky z rozpočtu mesta 
(na každú štúdiu 2 000 €). Na základe údajov v štúdiach vybrať jednu alternatívu, ktorú by bolo možné 
zrealizovať a uchádzať sa o finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie napr. 
z európskych fondov pre programovacie obdobie 2014 – 2020. Po vypracovaní PD a vybavení 
stavebného povolenia ponúknuť kompletný projekt developerom. Jednou z potenciálnych parkovacích 
plôch navrhuje plochu na rohu ulici Mierová a Lesnícka (pod cestou). Termín realizácie projektu 
odhaduje na rok 2016.  
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Členovia komisie k uvedenému bodu prijali: 
 

Uznesenie č. 9/2013 
 

Komisia rozvoja a výstavby mesta 
N a v r h u j e   
Aby  Mestské zastupiteľstvo do rozpočtu mesta na rok 2014 zaradilo spracovanie 3 štúdií riešiacich 
parkovanie v meste v sume 6 000 €. 
 
 
6. Rôzne 
 
Ing. arch. Peter Mravec poukázal na chaotické umiestnenie VN a NN rozvodov v meste. Navrhuje, aby 
mesto rokovalo o podmienkach umiestnenia rozvodov s elektrikármi.  
 
Mgr. Martin Macharik – Poukázal na to, že v záhrade objektu Sládkovičova 4 sa stráca zemina zo 
svahu a je poškodený oporný múr, a pod ním si majiteľ postavil „na čierno“ verandu. 
 
Ing. Kladivíková – Na stavebný úrad  bol doručený takýto podnet a bude sa s ním zaoberať v zmysle 
zákona. 
 
 
7. Záver 
 
Ing. arch. Peter Mravec, predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie 
ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. arch. Peter Mravec  
          predseda komisie, v.r. 
 
 
 
 
Zapísala: Bc. Alžbeta Gállová  
                17.09.2013 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Zoznam projektov mesta 


