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ZÁPISNICA 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE REGIONÁLNEHO ROZVOJA A DOPRAVY,  

 KONANÉHO dňa 12.01.2023 na MsÚ, Odd. RRaMV, budova Rubigall, II. poschodie 
 

 

Dňa 12.01.2023 zasadala Komisia regionálneho rozvoja a dopravy pri MsZ v Banskej Štiavnici 

 

Prítomní členovia: 6   ospravedlnení : 0  

 

Mgr. Martin Macharík 

Mgr. Peter Ernek 

Mgr. Mikuláš Pál 

Ľubomír Barák 

Ing. Matej Michalský 

Jozef Bartko  

 

Hostia:   

PhDr. Katarína Harvanová, personalistka MsÚ, JUDr. Gejza Volf, TS, m. p. Banská Štiavnica, PhDr. 

Peter Šemoda, náčelník MsPo, Michal Kminiak, zástupca náčelníka MsPo.   

       

Program: 

1. Otvorenie 

2. Poučenie k ochrane osobných údajov 

3. Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Štiavnica 

4. Vyhodnotenie žiadostí o pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta na rok 2023 

5. Vyhodnotenie roku 2022 v oblasti dopravy a očakávania pre rok 2023 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

k bodu č. 1 

Zasadnutie otvoril, prítomných privítal predseda komisie Mgr. Martin Macharík a zároveň 

skonštatoval, že komisia je uznášania schopná. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia.   

 

Hlasovanie – schválenie programu zasadnutia sa neuskutočnilo 

 

ZA: ...    PROTI: ...     ZDRŽAL SA: ... 

 

k bodu č. 2 

     PhDr. Katarína Harvanová oboznámila členov komisie s agendou Ochrany osobných údajov na 

základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

 

k bodu č. 3 

     Všetci členovia komisie boli oboznámení s  Rokovacím poriadkom komisií Mestského 

zastupiteľstva v Banskej Štiavnici.  

     Predseda komisie Mgr. Martin Macharík v tomto bode informoval prítomných o tom, že Komisia 

RRaD by sa mala venovať trom okruhom – regionálnemu rozvoju, pod ktorý spadá aj cestovný ruch 

a doprave. Uviedol, že je potrebné vymedziť a spracovať kompetencie komisie a dať ich odsúhlasiť 

MsZ.   

     Zasadnutia komisie by sa mali na základe vzájomnej dohody konať v intervale 1x za mesiac, 

pričom presný termín zasadnutia bude naplánovaný operatívne v nadväznosti na Plán práce MsZ.   

     Plán činnosti komisie pripraví predseda komisie. 
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k bodu č. 4 

     Predseda komisie pri tomto bode informoval členov komisie, že mu neboli poskytnuté materiály – 

žiadosti o pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta na rok 2023, na základe ktorých by mohla 

Komisia RRaD tento bod prerokovať a ani o tom nebol dopredu informovaný.  

     Informoval prítomných, že doposiaľ túto agendu rieši mestským zastupiteľstvom zriadená 

Pracovná skupina pre riešenie parkovania a dopravy na území mesta Banská Štiavnica. Vzhľadom 

k tomu, že súčasná Komisia RRaD má v náplni oblasť dopravy mala by agenda týkajúca sa 

prideľovania vyhradených parkovacích miest a celkovo parkovania ako takého spadať práve pod túto 

komisiu. V podstate by na tej istej agende pracovali dve skupiny.     

 

Uznesenie  

 

KRRaD žiada mestský úrad o prípravu materiálu do MsZ o zrušení Pracovnej skupiny pre riešenie 

parkovania a dopravy na území mesta Banská Štiavnica a prevod jej kompetencií na Komisiu RRaD.  

 

ZA: 5         PROTI: 1     ZDRŽAL SA: 0 

 

k bodu č. 5 

      V tomto bode programu predseda komisie zhrnul aktuálnu problematiku dopravy v meste pričom 

sa zameral hlavne na oblasť parkovania v centre mesta a na problémy s tým súvisiace, či je dobre 

nastavený výber na parkoviskách, či to dobre funguje.  

      Zdôraznil, že je potrebné zvážiť zavedenie jednotného systému výberu parkovného na všetkých 

parkoviskách, porovnať príjmy z výberu parkovného s nákladmi, ktoré súvisia priamo s výberom 

poplatkov za parkovanie (SMS, TS, m. p., Park Dot, rampy).  

     Treba vypracovať tabuľku, ktorá poskytne prehľadné informácie o výške vybratých poplatkov za 

parkovanie a bola by mesačne dopĺňaná, pričom by bol určený jeden zodpovedný pracovník, ktorý by 

sa komplexne venoval tejto oblasti.  

     Ďalej navrhol riešiť „nekultúrnosť“(stolička s oznamom o obsadenosti parkoviska v letných 

mesiacoch) pri parkovisku pod Novým zámkom, osadením informačnej tabule aj v cudzojazyčnom 

preklade (aspoň v AJ).  

     Taktiež vyjadril názor, že je potrebné aktualizovať celý systém parkovania. Členovia komisie sa 

zhodli na tom, že je potrebné zrealizovať stretnutie komisie priamo v teréne a zmapovať situáciu.   

      Nakoľko všetci členovia komisie mali k tomuto bodu množstvo podnetných návrhov, navrhol im 

predseda komisie Mgr. Martin Macharík, aby mu svoje podnety k parkovaniu poslali písomne na       

e-mail do konca týždňa. Tieto podnety a témy budú následne zahŕňané do programu rokovania 

Komisie RRaD systémom TÉMA→VYPRACOVANIE PODKLADOV→NÁVRH RIEŠENIA.  

      Podnety a výstupy z rokovaní komisie za I. polrok 2023 budú zhrnuté a poslúžia pri príprave 

návrhu nového VZN o parkovaní v septembri 2023.      

 

k bodu č. 7  

     Počas zasadnutia prebiehala voľná diskusia ku všetkým bodom programu.  

 

     Na záver predseda komisie Mgr. Martin Macharík poďakoval prítomným za účasť na  zasadnutí 

komisie a následne ho ukončil. 

 

V Banskej Štiavnici, dňa 13.01.2023 

 

 

Zapísala: Mgr. Andrea Benediktyová                                               

                Mgr. Martin Macharík, v. r.  

                      predseda komisie 


