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Z á p i s n i c a 

 

zo zasadnutia Komisie výstavby a životného prostredia pri MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného v zasadačke MsÚ v Banskej Štiavnici dňa 7.2.2023 

 

 

Prítomní:  Mgr. Viera Göndöčová, podpredsedkyňa komisie 

Mgr. Martin Macharik, člen komisie 

Mgr. Michal Hrčka, člen komisie 

Mgr. Janetta Hudecová, členka komisie 

Ing. arch. Jakub Melicherčík, stavebný úrad –architekt mesta 

RNDr. Zuzana Šušková, poverená vedením odd. RR a MV  

Ing. Jana Klára Petr, zapisovateľka komisie 

Ospravedlnení:  JUDr. Dušan Lukačko, predseda komisie 

 

Neprítomná:   Ing. arch. Ľubica Paučulová, členka komisie 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie návrhu VZN mesta Banská Štiavnica č./2023 o zrušení niektorých VZN: 

 VZN č. 1/2007 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení 

sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 VZN č. 7/2008 ktorým sa určuje úradná tabuľa pre účely verejných vyhlášok 

v meste Banská Štiavnica 

3. Prerokovanie návrhu VZN mesta Banská Štiavnica č./2023 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská 

Štiavnica 

4. Rôzne 

5. Záver 

  

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie komisie sa začalo o 14.05 hodine. Podpredsedkyňa komisie Mgr. Viera 

Göndöčová privítala prítomných členov komisie a ostatných prítomných. 

 

2. Prerokovanie návrhu VZN mesta Banská Štiavnica č./2023 o zrušení niektorých 

VZN: 

 

 VZN č. 1/2007 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení 

sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 

Komisia výstavby a životného prostredia  

 

B e r i e    n a   v e d o m i e : 

 

VZN č. 1/2007 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálno-

právnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 

 VZN č. 7/2008 ktorým sa určuje úradná tabuľa pre účely verejných vyhlášok 

v meste Banská Štiavnica 

 



 2 

Komisia vyjadrila svoj nesúhlas  proti zrušeniu úradnej tabule, keďže by to viedlo 

k znižovaniu informovanosti občanov. 

 

Komisia výstavby a životného prostredia 

 

Odporúča neschváliť : 

 

VZN č. 7/2008 ktorým sa určuje úradná tabuľa pre účely verejných vyhlášok v meste Banská 

Štiavnica 

 

3. Prerokovanie návrhu VZN mesta Banská Štiavnica č./2023 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská 

Štiavnica 

 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica bol prerokovaný 
na pracovnom stretnutí s poslancami MsZ dňa 6. 2. 2023, z ktorého vzišli nasledovné 
pripomienky: 

a) úplné zrušenie vrecového zberu odpadov 

b) doplnenie, že podnikateľský subjekt je povinný vyložiť zberné nádoby na vopred 
dohodnuté ľahko prístupné miesto, zvyčajne pred nehnuteľnosť prevádzky alebo na určené 
stojisko výlučne v deň zber odpadu do 7:00 hod. ráno. 

c) v prípade, že podnikateľský subjekt má nárazovo zvýšenú produkciu zmesového 
komunálneho odpadu, ktorá presahuje kapacitu typizovanej nádoby, je podnikateľský subjekt 
povinný tento odpad odviezť na zberný dvor. 

Pani Hudecová odporúča, aby komunálny odpad bol primárne v zberných nádobách. 
Navrhuje, aby fyzické osoby mali rovnaké podmienky ako podnikateľské subjekty, čo sa týka 
povinnosti vyložiť zberné nádoby na vopred dohodnuté ľahko prístupné miesto, zvyčajne pred 
svoju nehnuteľnosť alebo na určené stojisko výlučne v deň zberu odpadu do 7:00 hod. ráno. 

Pán Hrčka odporúča zahustiť sieť mestských stojísk. 

Pán Macharik navrhuje, aby chalupári mali tiež svoje vlastné zberné nádoby. 

Pani Šušková – podľa nej by sa mal vrecový zber odpadu vyskúšať na ďalší rok. Možné 
pripomienky komisie výstavby a životného prostredia zapracuje do návrhu VZN. 

Komisia výstavby a životného prostredia  

 

Komisia sa stotožňuje s pripomienkami, ktoré boli dohodnuté na pracovnom stretnutí s 

poslancami MsZ. 

 

Navrhuje zrušenie vrecového zberu odpadov. 
 
 
4. Rôzne 
 

4.1.) Rekonštrukcia ulice Dolná 

 

Pán Melicherčík sa vyjadril, že urbanistická štúdia „Rekonštrukcie ulice Dolná“ bude 

odprezentovaná pred poslancami.  
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Komisia navrhuje prerokovať s projektantmi urbanistickú štúdiu a prosia zaslať digitálnu 

formu štúdie. Po prezentácii bude štúdia zverejnená. 

 

 

4.2.) Štadión v Banskej Štiavnici 

 

Stavebná komisia odporúča koncentrovať sa na financovanie projektov, investičných akcii, 

ktoré sú dlhodobo plánované. Výstavba tréningového štadiónu nepatrí medzi dlhodobo 

plánované projekty. 

 

4.3.) Plaváreň v Banskej Štiavnici 

  

Stavebná komisia navrhuje prerokovať zadávacie podmienky. 

 

 

4.4.) Parkovisko Mierová 

 

Stavebná komisia navrhuje prerokovať zadávacie podmienky. 

 

 

5. Záver 
 

Mgr. Viera Göndöčová poďakovala prítomným za účasť. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Viera Göndöčová, v.r.  

     podpredsedkyňa komisie 
 
 
Zapísala: Ing. Jana Klára Petr 
 

   7.2.2023 


