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Zápisnica zo zasadnutia Ekonomickej komisie pri MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 26.02.2020 

 

Prítomní členovia komisie:    

RNDr. Pavel Bačík   predseda komisie 

Ing. Miroslav Belovický  člen komisie 

Dušan Štrbák    člen komisie 

Ing. Matúš Turányi   člen komisie 

 

Ospravedlnení členovia komisie: 

Mgr. Mikuláš Pál   podpredseda komisie 

Ing. Ján Čamaj   člen komisie 

Ing. Igor Demian   člen komisie 

 

 

Program: 

1.) Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č.  4/2019 o miestnych daniach 

2.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ....   o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica 

 

 

Po zvážení všetkých pripomienok členov komisie a predložených návrhov prijala ekonomická 

komisia k prerokovaným materiálom nasledovné stanovisko: 

 

 

1.) Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č.  4/2019 o miestnych daniach 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č.  4/2019  o miestnych daniach 

 

 

2.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ....   o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 

na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica 

K danému bodu boli vznesené pripomienky. 

 Ekonomická komisia navrhuje: 

a) doplniť do VZN – „Členovia komisií pri MsZ v Banskej Štiavnici majú parkovanie v čase 

rokovania bezplatné.“ 

 

b) zriadiť parkovaciu komisiu, ktorá by mala okrem iného na starosti: Tvorbu celkovej 

koncepcie parkovania, tvorbu Prevádzkového poriadku parkovísk, schvaľovanie designu 

kariet a tabúľ, posudzovanie žiadostí, návrh nových VZN týkajúcich sa parkovania 

a dopravy v meste. 

 

c) doplniť do § 1 bod 2 definíciu pojmu „rezidentská zóna“, tento pojem je použitý v bode e) 

 

d) odstrániť text v § 3 bod 1 - „Radničné námestie: nádvorie „banského domu“: RPK“ 

 

e) § 4 bod 1 zrušiť písmená a.-g. a ulice uvádzať cez odrážky ako je to v iných častiach VZN. 
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Počúvadlianske jazero, Klinger a Belianske jazero uvádzať samostatne a zadefinovať rozsah 

spoplatnenia (najlepšie cez parcelné čísla), keďže tu rozsah nie je jasný, na rozdiel od ulíc. 

 

f) § 5 bod 1 – zmeniť text na znenie: „Parkovacie stojiská s časovo obmedzením státím môžu 

vodiči využívať len na časový interval určený dodatkovou tabuľkou.  Rezidenti môžu tieto 

parkovacie stojiská využiť v čase od 18.00 do 7.00 hod. nepretržite.“ 

 

g) § 5 bod 2 – z VZN odstrániť počty parkovacích stojísk – tento údaj by sa mal uvádzať 

v Prevádzkovom poriadku, ktorý by mal byť zverejnený spolu s VZN. Takto konkrétne 

údaje by nemali byť súčasťou VZN, ale Prevádzkového poriadku. V prípade, ak bude treba 

operatívne vykonať zmeny v počtoch takýchto parkovacích miest alebo v ich umiestnení, 

netreba meniť VZN, ale len Prevádzkový poriadok. 

 

h) § 7 bod 1 – zmeniť text na znenie: „Prevádzku parkovacích miest na vymedzených úsekoch 

miestnych komunikácií podľa  tohto VZN  zabezpečuje  a za technický stav a údržbu 

parkovacích miest v meste Banská Štiavnica zodpovedá ich správca, ktorým sú Technické 

služby, mestský podnik, na základe zmluvy, uzatvorenej medzi Technickými službami, 

mestský podnik a Mestom Banská Štiavnica. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) 

 

i) § 8 bod 1  - upraviť na: „ ... pomocou mobilnej aplikácie“ . Zmeniť následne aj text v 

Prílohe č.1, tab. Ceny – parkovací lístok, SMS ... 

 

j) § 8 bod 3 – upraviť na: „Úhrada za dočasné parkovanie na vymedzených úsekoch miestnych 

komunikácií musí byť zaplatená vopred alebo bezprostredne po zaparkovaní vozidla na celý 

čas dočasného parkovania motorového vozidla počas doby spoplatnenia. Včasnú úhradu je 

potrebné vykonať aj pri predĺžení času parkovania cez SMS platby, platbou cez mobilnú 

aplikáciu alebo platbou zakúpením parkovacieho lístka.“ 

 

k) § 8 bod 7.3 -  „ ... v mobilnej aplikácii...“ 

 

l) § 8 bod 8.5 – upraviť na: „Pri strate, poškodení a odcudzení PK je vodič oprávnený ...“ 

 

m) § 10 bod 3  - Odstrániť text „od hranice objektu Joergesovho domu č.14 vzostupne“. 

Takto vymedziť Námestie sv. Trojice má zmysel v § 3, kde definujeme možnosti 

parkovania s RPK. V tomto § 10 však určujeme rozsah rezidentskej zóny a fyzické osoby, 

ktorým umožníme získať RPK. V rezidentskej zóne musí byť teda zaradená celá ulica, inak 

by fyzické osoby s trvalým pobytom na Námestí sv. Trojice pod Joergesovým domom 

nemali nárok na vydanie RPK. 

 

n) § 10 bod 3 – odstrániť text: „Radničné námestie: nádvorie „banského domu“ asi von 

nakoľko tam je Radničné nám,“ 

 

o) § 11 bod 2:   upraviť na: „Cena vyhradeného parkovacieho stojiska je upravená VZN o 

miestnych daniach.“ 

 

p) § 11 bod 6:   upraviť na: „Vyhradené parkovacie stojisko je určené iba pre vozidlá do 3,5 

tony a výlučne na účely parkovania osobných motorových vozidiel.“ Zároveň definovať 

podľa vyhlášky všetky typy vozidiel do 3,5 tony. 
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q) § 14 bod 1 -   Odstrániť text „(Technické služby m.p. Banská Štiavnica)“. 

V § 7 je zadefinované kto je prevádzkovateľ, nie je potrebné opätovne spomínať Technické 

služby. 

 

r) Príloha č. 1 – zjednotiť pásma A a B s cenami 1,00 €/hod  a 8,00 €/celý deň 

 

s) odstrániť preklepy a urobiť korekcie textu vo VZN nasledovne: 

- Bod 3 z § 3 presunúť do § 1 bod 2 – vysvetlenia pojmov a skratiek by mali byť na jednom 

mieste, pokiaľ možno na začiatku VZN 

- § 4 bod 1:  uvedené: „resp. pri posilnení nepostačujúcej kapacite“ správny tvar: „kapacity“ 

- § 10 bod 3: uvedené: „Dolná resla“, správny tvar: „Dolná Resla“  

- § 10 bod 3: uvedené: „Horná resla“, správny tvar: „Horná Resla“  

- § 10 bod 3: uvedené: „Pod Červenou Studňou“, správny tvar: „Pod Červenou studňou“  

- § 10 bod 3: uvedené: „Katova ulica“, správny tvar: „Katova“ 

- § 10 bod 3: uvedené: „Vodárenská ulica“, správny tvar: „Vodárenská“ 

- § 11 bod 7: upraviť na: „... dôjde k zmene dopravnej situácie z dôvodu vyššej moci ...“ 

- § 12 názov: upraviť na: „Postup pri vybavení žiadosti o vydanie permanentnej parkovacej 

karty“ 

- § 13 názov: upraviť na: „Postup pri vybavení žiadosti o vydanie rezidentskej parkovacej karty“ 

- Upraviť všetky názvy ulíc tak, aby boli v súlade s VZN č. 2/2015 (najmä v § 5 a § 10) 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ....   o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica 

 

 

 

 

 

 

 

                RNDr. Pavel Bačík,  v. r. 

        predseda ekonomickej komisie 

 

 

Zapísala: Ing. Vladimíra Staňová 

V Banskej Štiavnici 26.2.2020 


