ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA KOMISIE CESTOVNÉHO RUCHU A KULTÚRY,
KONANÉHO DŇA 20. 2. 2019

Dňa 20. 2. 2019 zasadala Komisia cestovného ruchu a kultúry pri MsZ v Banskej Štiavnici
Prítomní členovia: 6

ospravedlnený : 1 (pozri prezenčná listina)

JUDr. Dušan Lukačko
Ing. Štefan Filip
PhDr. Jozef Labuda, CSc.,
Ing. Matej Michalský
Bc. Michal Babiak
Mgr. Juraj Magda

Mgr. Peter Ernek

Hostia: OZ Nad Tým Červená studňa (p. Lukáč)
Zasadnutie otvoril, prítomných privítal a s programom ich oboznámil predseda komisie JUDr.
Dušan Lukačko, zároveň skonštatoval, že komisia je uznášania schopná.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Prezentácia činnosti OZ Nad Tým Červená studňa (p. Lukáč)
Diskusia
Rôzne
Záver

k bodu 1
Predseda komisie JUDr. Dušan Lukačko začal zasadnutie a oboznámil prítomných
s programom.
Hlasovanie – schválenie programu zasadnutia
ZA: 6

PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

k bodu 2

p. Lukáč oboznámil všetkých prítomných členov o začiatkoch, fungovaní a plánom
činnosti OZ Nad Tým Červená studňa
k bodu č. 3
Predseda komisie poďakoval za prezentáciu a kladne zhodnotil prezentované plány. Otvoril
diskusiu k tejto téme.
Členovia komisie sa zaujímali predovšetkým o personálne zabezpečenie, pripravenosť na letnú
sezónu, možnosti otvorenia celoročnej prevádzky, reklamu ako aj bezpečnosti návštevníkov.
Boli prediskutované možnosti bezpečnosti cestnej premávky – doplnenie dopravného značenia
z dôvodu kolíznych situácií na križovatke smer Hodruša – Vyhne (upraviť prednosť v jazde a hlavnú
cestu, riešiť priechod pre chodcov k Hájovni a jeho osvetlenie), kamerový systém – možnosti
a riešenia ochrany majetku pred vandalmi a zlodejmi – projekt cez MV SR (prevencia kriminality) .
Po ukončení diskusie predseda komisie poďakoval p. Lukáčovi za prijatie pozvania.
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k bodu č. 4
Predseda komisie informoval členov, ktorí neboli prítomní na zasadnutí dňa 15.2. o rozdelení
dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica podľa VZN č. 2/2018 pre rok 2019.

Komisia sa dohodla, že na zasadnutie komisie, ktoré sa bude konať v mesiaci apríl bude
prizvaný riaditeľ OOCR Igor Kuhn.
Ďalej predseda komisie informoval členov o stretnutí, ktoré sa konalo 18.2. ohľadne
vytvorenia „Pešej zóny“ na Nám. sv. Trojice. V tejto súvislosti predseda komisie vyzval
prítomných, aby sa aktívne podieľali na zmenách vo VZN o parkovaní v meste Banská
Štiavnica a posielali alebo oznamovali svoje podnety, návrhy priamo predsedovi komisie
alebo MsÚ.
Na záver predseda komisie JUDr. Dušan Lukačko poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí
komisie a následne ho ukončil.
V Banskej Štiavnici, dňa 20. 2. 2019
Zapísala: RNDr. Zuzana Šušková
JUDr. Dušan Lukačko, v. r.
predseda komisie
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