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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  MsÚ v Banskej Štiavnici, dňa 3.11.2014 

 

 
Prítomní:                  Ing. arch. Peter Mravec, predseda komisie, 

Mgr. Martin Macharik, člen komisie, 
Ing. Ján Mojička 
Bc. Alžbeta Gállová, zapisovateľka, 
Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ 
Ing. Zuzana Kladivíková, vedúca odd. výstavby, ÚP a ŽP 
Ing. Kamila Lievajová, vedúca odd. ekonomického 
Ing. Silvia Piliarová, odd. výstavby, ÚP a ŽP 

 
 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Informácie o verejnej zeleni 
3. Návrh VZN o miestnych daniach 
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 bol jednomyseľne schválený. 
 
 
2. Informácie o verejnej zeleni 
 
Ing. Arch. Peter Mravec žiadal o informáciu o plánovanej výsadbe verejnej zelene, resp. o nejakých 
plánoch s verejnou zeleňou. 

Ing. Silvia Piliarová – informovala o tom, že mesto má záujem o úpravu priestranstva okolo Pomníka 
padlých. Ďalšou potenciálnou lokalitou, kde by mohlo dôjsť k úprave zelene je plocha za výškovými 
panelákmi na ul. Dolná, tzv. Kaniarikovská záhrada. 

Ing. Arch. Peter Mravec a Mgr. Martin Macharik – pýtajú sa, že či sa ide diať niečo so stromami pod 
Starým zámkom. Mgr. Macharik upozornil na to, že v roku 1996 si Mesto nechalo vypracovať 
dendrologický posudok stavu drevín, pri ktorom sa zistilo, že so zväčšovaním stromov môže dôjsť 
k spadnutiu stromov. Na základe toho sa nejaké stromy odstránili. Opýtal sa, že či sa plánuje výrub aj 
tých ďalších smrekov, aby nedošlo k ohrozeniu životu alebo majetku. 

Ing. Arch Peter Mravec – navrhol, že či by nebolo možné nejako oddeliť parkovisko pri výškových 
panelákoch verejnou zeleňou od cesty. 

Ing. Ivana Ondrejmišková – informovala o prostriedkoch vyčlenených z rozpočtu mesta na verejnú 
zeleň a spôsobe ich použitia. V budúcnosti by bolo potrebné vysadiť verejnú zeleň aj na ul. Mierová, 
kde vznikli nové priestranstvá pre výsadbu zelene. Ing. Piliarová môže spracovať pre budúci rok akýsi 
návrh, že čo sa bude v budúcom roku realizovať. 

Mgr. Martin Macharik – opýtal sa čo je možné robiť s tým, ak v súkromnej záhrade je vysoká zeleň 
a majitelia sa oň nestarajú. 

Ing. Silvia Piliarová – je potrebné podať na Mesto podnet a Mesto vyzve vlastníka pozemku, aby si 
pozemok vyčistil. 

Ďalej prebehla diskusia na podnet Mgr. Macharika k možnosti zamedziť výsadbe vysokých drevín 
(napr. jaseňov) v meste a možnosti riešenia sporov, ktoré vznikajú v dôsledku znemožnenia výhľadu 
vysokými drevinami na susedných pozemkoch. 
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3. Návrh VZN o miestnych daniach 
 
K uvedenému bodu podala správu Ing. Kamila Lievajová. Zmeny vo VZN nastali pri dani zo stavieb 
a to konkrétne pri položke hromadné garáže, ktoré sa vyčlenili na základe zákona ako samostatná 
položka. Sadzba dane je nižšia ako pri samostatne stojacich garážach. Ďalej sa znížila sadzba dane 
za  stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu pre hlavnú stavby pre okrajové 
ulice tak ako sú uvedené vo VZN. 
Ďalej sa diskutovalo na tému sadzba dane za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, ďalej 
o daniach za nehnuteľnosti, ktoré sú neobývané a ani sa nevyužívajú na žiadne iné účely. 
Ing. Lievajová ďalej informovala o zvýšení sadzby dane za užívanie verejného priestranstva pri 
príležitostných trhoch a iných kultúrnych podujatiach za predaj vlastných (ľudovoumeleckých 
remeselných) výrobkov a medovníkov z 2,50 € za stánok/deň na 5,- €. 
Pri dane z ubytovania sa upravil predmet dane a to špecifikovaním všetkých typov ubytovacích 
zariadení, ktoré ponúkajú odplatné prechodné ubytovanie.  
 
 
 
Členovia komisie k uvedenému bodu prijali: 
 

Uznesenie č. 16/2014 
 

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.  /2014 o miestnych daniach. 
 
 
 
4. Rôzne  
 
V rámci bodu neboli prednesené žiadne . 
 
5. Záver 
 
Ing. arch. Peter Mravec poďakoval prítomným za účasť a za spoluprácu počas celého obdobia, 
v ktorom komisia pôsobila  a zasadnutie komisie ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. arch. Peter Mravec  
          predseda komisie, v.r. 
 
 
Zapísala: Bc. Alžbeta Gállová  
                12.11.2014 
 
 


