ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA KOMISIE CESTOVNÉHO RUCHU A KULTÚRY,
KONANÉHO DŇA 16. 1. 2019

Dňa 16. 1. 2019 zasadala Komisia cestovného ruchu a kultúry pri MsZ v Banskej Štiavnici
Prítomní členovia: 6

ospravedlnený : 1 (pozri prezenčná listina).

Prizvaní:
Ing. Rastislav Marko, vedúci Odd. kultúry, športu a MK, MsÚ Banská Štiavnica, Mgr. Henrieta
Godová, vedúca oddelenia RRaMV, Ing. Ján Sedílek, IC mesta Banská Štiavnica, Mgr. Peter Chytil,
IC mesta Banská Štiavnica a kronikár mesta a Igor Kuhn, riaditeľ OOCR Región Banská Štiavnica,
Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ Banská Štiavnica, PhDr. Katarína Harvanová, referentka
OOÚ, MsÚ Banská Štiavnica.
Zasadnutie otvoril, prítomných privítal a s programom ich oboznámil predseda komisie JUDr.
Dušan Lukačko, zároveň skonštatoval, že komisia je uznášania schopná.

Program:
1.
Otvorenie
2.
Program kultúry a CR pre rok 2019, Mesto kultúry 2019 ( Ing. Rastislav Marko)
3.
Program OO CR a KO CR ( Igor Kuhn)
4.
LTS 2018 – zhodnotenie a príprava IC mesta Banská Štiavnica na LTS 2019 (Ing.
Sedilek)
5.
LTS 2018- zhodnotenie a príprava SBM na LTS 2019 (PhD. Labuda)
6.
Výzva na predkladanie ocenení za oblasť kultúry za rok 2018 -príprava
7.
VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských
zariadení zriadených na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej
právnickej osoby alebo fyzickej osoby (Ing. Kamila Lievajová)
8.
Informácia o zámere organizovať otvárací ceremoniál „Dní Európskeho kultúrneho
dedičstva 2019“ v Banskej Štiavnici (Mgr. Henrieta Godová)
9.
Kronika mesta Banská Štiavnica za rok 2017 (Mgr. Peter Chytil)
10. Diskusia
11. Záver
k bodu 1
Predseda komisie JUDr. Dušan Lukačko začal zasadnutie a oboznámil prítomných s programom
a doplnením programu o Dodatok č. 1 k VZN č.2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská
Štiavnica k bodu č.7 a bod Ochrana osobných údajov, ktorý bude zaradený ako bod. č.2, čím sa
následne číslovanie bodov v programe posúva.
Hlasovanie – schválenie programu zasadnutia
ZA: 6

PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

k bodu 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.
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k bodu č. 3
Ing. Rastislav Marko stručne zhodnotil predovšetkým prípravu projektu Mesto kultúry 2019, proces
podávania, prezentácie a schválenia projektu. Rovnako priblížil spôsob financovania projektu
a plánované aktivity.
Mgr. Magda sa zaujímal, či plánované aktivity Mesta kultúry budú aj mimo centra mesta.
Ing. Marko informoval, že aktivity budú prebiehať aj na sídlisku Drieňová ( napr.2 dňový festival),
v lokalite Šobov, kde je plánovaných viacero koncertov, na Štefultove (Divadlo), pri tajchoch a pod.
ZA: 6

PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 1/2019

KCRaK predloženú správu
berie na vedomie
k bodu č. 4

Igor Kuhn, predstavil pôsobnosť a fungovanie OO CR a KO CR. Oboznámil prítomných so
zmenami v OO CR. Stručne zhodnotil aktivity za rok 2018 a predostrel plány na rok 2019
(pozri príloha č.1).
ZA: 6

PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 2/2019
KCRaK predloženú správu
berie na vedomie
k bodu č.5

Ing. Ján Sedílek s IC Mesta Banská Štiavnica zhodnotil LTS za rok 2018 (pozri príloha č. 2)
Venoval sa návštevnosti mesta, spokojnosti a požiadavkám turistov a spolupráci IC so SBM,
ktorú zhodnotil ako dobrú.
Informáciu potvrdil aj Dr. Labuda, riaditeľ SBM, že neevidujú žiadne problémy pri
spolupráci.
ZA: 6

PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 3/2019

KCRaK predloženú správu
berie na vedomie
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k bodu č.6
PhDr. Jozef Labuda, CSc., zhodnotil LTS 2018 v SBM ako aj plány a činnosť Slovenského banského
múzea v roku 2019 (pozri príloha č. 3)
ZA: 6

PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 4/2019

KCRaK predloženú správu
berie na vedomie

k bodu č.7
Predseda komisie Dr. Lukačko informoval prítomných o zámere spracovania Výzvy na
predkladanie ocenení za oblasť kultúry za rok 2018. Takéto ocenenia boli aj v minulosti,
potom sa však od toho upustilo a bolo by dobré, keby sa táto aktivita vrátila. Formu
a podklady predseda pripraví do najbližšieho zasadnutia komisie. Požiadal prítomných
členov o hlasovanie za tento návrh.
Hlasovanie:
ZA:6

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 5/2019

KCRaK
navrhuje predsedovi KCRaK
Spracovať podklady na Výzvu na predkladanie ocenení za oblasť kultúry za rok 2018

Termín: do najbližšieho zasadnutia komisie
k bodu č.8
Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ informovala prítomných o pripravovanom VZN
o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených
na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica,
štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej
osoby (pozri príloha č. 4), kde vysvetlila prítomným povinnosti a možnosti financovania
týchto škôl.
ZA: 5

PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. Ernek)
Uznesenie č. 5/2019

VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských
zariadení zriadených na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej
osoby alebo fyzickej osôb
KCRaK

berie na vedomie

Ing. Ondrejmišková, ďalej informovala prítomných o Dodatku č. 1 k VZN č.2/2018
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta (pozri príloha č.5)
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ZA: 6

PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 6/2019
KCRaK Dodatku č. 1 k VZN č.2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
berie na vedomie

k bodu č.9
Mgr. Henrieta Godová, vedúca oddelenia RRaMV informovala prítomných o zámere organizovať
otvárací ceremoniál „ Dní Európskeho kultúrneho dedičstva 2019“, na ktorý bola podaná žiadosť
o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia, rozpočtová kapitola MK SR.
ZA: 6

PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 7/2019

KCRaK predloženú správu
berie na vedomie
k bodu č.10
O Kronike mesta Banská Štiavnica za rok 2018 informoval Mgr. Peter Chytil, kronikár mesta.
ZA: 6

PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 8/2017
KCRaK
odporúča Mestskému zastupiteľstvu
s c h v á l i ť Kroniku mesta Banská Štiavnica za rok 2018
k bodu č.11/diskusia
Predseda komisie Dr. Lukačko sa opýtal p. Kuhna na výmenu a zjednotenie informačných tabúľ.
p. Kuhn – snažíme sa o priebežnú výmenu a zjednotenie, všetko je vecou financií, ktoré na údržbu
chýbajú.
Členovia komisie sa ďalej zaujímali o fungovanie „Hájovne na Červenej studni“, OZ Nad tým
Červená studňa. Konštatovali, že nie sú celkom spokojní s fungovaním a navrhujú pozvať na ďalšie
zasadnutie komisie zástupcu OZ Nad tým Červená studňa a navrhujú pripraviť zhodnotenie plnenia
podmienok zmluvy a stavu objektu (oddelenie PaSM).
Predseda komisie požiadal členov, aby sa oboznámili s Rokovacím poriadkom komisií.
Zasadnutie komisie by sa mali na základe vzájomnej dohody konať v intervale 1x za mesiac, a to
druhú stredu v mesiaci o 15.00 hod.
Plán činnosti komisie pripraví predseda komisie .

Na záver predseda komisie JUDr. Dušan Lukačko poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí
komisie a následne ho ukončil.
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V Banskej Štiavnici, dňa 16. 1. 2019
Zapísala: RNDr. Zuzana Šušková
JUDr. Dušan Lukačko, v. r.
predseda komisie
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