ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA KOMISIE CESTOVNÉHO RUCHU A KULTÚRY,
KONANÉHO DŇA 15. 5. 2019
Dňa 15. 5. 2019 zasadala Komisia cestovného ruchu a kultúry pri MsZ v Banskej
Štiavnici
Prítomní členovia: 6

ospravedlnený : 1 (pozri prezenčná listina).

a Igor Kuhn, riaditeľ OOCR Región Banská Štiavnica,
odd.RRaMV, RNDr. Zuzana Šušková, odd. Výst. ÚP a ŽP

BC. Andrea Benediktyová,

Program:
1. Otvorenie
2. Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č.
5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica
3. Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č.
9/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v meste Banská Štiavnica podľa
miestnych podmienok
4. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 8/2017 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch
miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica
5. Návrh Dodatku č. č.1 k VZN č. 1/2019 o financovaní základných umeleckých škôl,
materských škôl a školských zariadení zriedených na území na mesta Banská
Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby
alebo fyzickej osoby.
6. Počúvadlo-promenáda a aktivity OOCR
7. Diskusia
8. Záver

k bodu 1:
Zasadnutie otvoril, prítomných privítal a s programom ich oboznámil podpredseda
komisie Ing. Matej Michalský, zároveň skonštatoval, že komisia je uznášania schopná.
Informoval prítomných, že program je potrebné doplniť o dva body programu, a to Návrh
Dodatku č. 1 k VZN č. 8/2017 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych
komunikácií na území mesta Banská Štiavnica a Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 1/2019
o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriedených
na území na mesta Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
Tieto dva body programu by sa zaradili do programu pod poradovým číslom 4. a č.5., čím
sa bod č.4. až č.6. posunú.
Hlasovanie za schválenie programu a jeho doplnenie.
Momentálne prítomných : 5
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Program a jeho doplnenie bol schválený.
k bodu 2
BC. Andrea Benediktyová informovala prítomných o zmenách v navrhovanom Dodatku č.
4 k VZN č. 5/2011.
Na základe zmeny platnej legislatívy a zmien pri zriadení komisií bolo nevyhnutné
vypracovať Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 5/2011
o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území mesta Banská Štiavnica.
Navrhované zmeny v ustanoveniach:
1. v § 11 písm. c) sa vypúšťa text: „členovia Komisie verejného poriadku a Komisie
obchodu, služieb a cestovného ruchu“.
2. v § 11 sa bod d) mení na bod c)
3. v § 12 ods. 1 sa ruší text: „Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je
priestupkom podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov. Za porušenie tohto VZN možno v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložiť v blokovom konaní pokutu do
výšky 33,19 eur príslušníkmi Mestskej polície v Banskej Štiavnici.“ a nahrádza sa
textom:
„Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je priestupkom podľa zákona SNR
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Za porušenie tohto VZN
možno v zmysle § 46 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33 eur príslušníkmi Mestskej
polície v Banskej Štiavnici.“
4. v § 12 ods. 2 sa ruší text: „Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie, ktorá poruší toto VZN môže primátor mesta v súlade s § 13 ods. 9 písm.

a) a b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
uložiť pokutu do výšky 6 638 eur.“ a nahrádza sa textom:
„Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto
VZN môže obec v súlade s § 27 ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638 eur.“
Ing. Filip – bolo by potrebné presne vyšpecifikovať kto kontroluje dodržiavanie
podmienok VZN.
Momentálne prítomných: 5
ZA: 5
PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 14/2019
KCRaK odporúča MsZ Návrh Dodatku č.4 k VZN č. 5/2011 po zapracovaní špecifikácie
kontroly
schváliť
k bodu č. 3
RNDr. Zuzana Šušková informovala prítomných o Návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 9/2013 o
spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o
zneškodňovaní obsahu žúmp v meste Banská Štiavnica podľa miestnych podmienok
Predmetom Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 9/2013 o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp v meste Banská Štiavnica podľa miestnych podmienok (ďalej len „VZN“) je
zmena častí VZN – § 5 Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp odst.1 a odst.3 a § 6 Sankcie
odst.1 a odst.3.
Uvedené zmeny sa vykonávajú z dôvodu úpravy legislatívy, a to konkrétne zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov, účinných od 2. 1. 2019 (vodný zákon) a zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. A z dôvodu
odstránenia administratívnych chýb v písaní.
Ide konkrétne o tieto zmeny:
V § 5 Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp v odst. 1, sa ruší pôvodný text znenia:
Zneškodňovanie obsahu žúmp sa realizuje fekálnym vozidlom a vývozom do čistiarne
odpadových vôd, prostredníctvom na to oprávnených fyzických alebo právnických osôb.
a nahrádza sa textom znenia:
Zneškodňovanie obsahu žúmp sa realizuje fekálnym vozidlom a vývozom do čistiarne
odpadových vôd, prostredníctvom na to oprávnených fyzických alebo právnických osôb.
Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto
o odvoz požiadal. Doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno a priezvisko, adresu
toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia

žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových
vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd, kam boli odpadové vody vyvezené.
2.

V § 5 Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp v odst. 3, sa ruší pôvodný text znenia:
Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolného orgánu podľa
zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene
a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších
predpisov doklad o spôsobe nakladania alebo zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy.
Prevádzkovateľ žumpy je povinný doklad archivovať po dobu minimálne 5 rokov od jeho
vydania.

a nahrádza sa textom znenia:
Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolného orgánu podľa
zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene
a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších
predpisov doklad o spôsobe nakladania alebo zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy.
Podľa § 80e odst.4 zákona o vodách Mesto alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať
predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd podľa § 36 ods. 4 v znení účinnom od
15. marca 2018 najskôr od 15. septembra 2020; do 15. septembra 2020 môže žiadať
predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd vykonanom po 15. septembri 2018.
Prevádzkovateľ žumpy je povinný doklad archivovať po dobu minimálne 5 rokov od jeho
vydania.
3. V § 6 Sankcie odst.1 sa ruší pôvodný text znenia:
Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok. Na konanie
o priestupku sa vzťahuje zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
priestupkov. V blokovom konaní priestupky prejednávajú príslušníci Mestskej polície
v Banskej
Štiavnici.
a nahrádza sa textom znenia:
Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok. Na konanie
o priestupku sa vzťahuje zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov. V blokovom konaní priestupky prejednávajú príslušníci Mestskej polície
v Banskej Štiavnici
4. V § 6 Sankcie odst.3 sa ruší pôvodný text znenia:
Podľa § 13 odst. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov Mesto môže za porušenie nariadenia právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do výšky 6 638 €.
a nahrádza sa textom znenia:
Podľa § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mesto
môže za porušenie nariadenia právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie uložiť pokutu do výšky 6 638 €.

Momentálne prítomných: 5
ZA: 5
PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 15/2019
KCRaK odporúča MsZ Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 9/2013 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu
žúmp v meste Banská Štiavnica podľa miestnych podmienok
schváliť
k bodu č. 4
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 8/2017 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch
miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica
Mgr. Ernek, Ing. Michalský : k uvedenému Návrhu Dodatku sa uskutočnilo pracovné
stretnutie, na ktorom sa prerokovalo viac variant riešenia a množstvo bodov, ktoré by bolo
treba do Dodatku doplniť z čoho vyplýva, že tento Návrh Dodatku sa ešte bude meniť
a dopracovať ho.
Momentálne prítomných: 6
ZA: 6
PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 16/2019
KCRaK odporúča Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 8/2017 o parkovaní vozidiel na
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica
dopracovať
k bodu č. 5
Návrh Dodatku č. č.1 k VZN č. 1/2019 o financovaní základných umeleckých škôl,
materských škôl a školských zariadení zriedených na území na mesta Banská Štiavnica,
štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej
osoby.
Zmeny sa uskutočňujú z týchto dôvodov: Dňa 2.5.2019 doručila Rímskokatolícka cirkev,
Biskupstvo Banská Bystrica na Mestský úrad žiadosť o zmenu poskytovania finančnej
dotácie. Zmena je v tom, že sa mení zriaďovateľ školskej jedálne a to z Rímskokatolíckej
cirkvi farnosť Banská Štiavnica na Rímskokatolícku cirkev Biskupstvo Banská Bystrica.
Školská jedáleň sa stáva súčasťou Katolíckej spojenej školy sv. Františka Asiského,
Gwerkovej – Göllnerovej 9, Banská Štiavnica, ktorej zriaďovateľom je tiež Rímskokatolícka
cirkev Biskupstvo Banská Bystrica.
Na základe uvedeného sa mení § 2 bod b), kde sa dopĺňa súčasť Katolíckej spojenej školy,
a to školská jedáleň.

Dňa 7. 5. 2019 Súkromná škola BAKOMI doručila oznámenie o zmene sídla školy, ktoré
sa mení z Ul. Akademická 13 na Ul. A. Gwerkovej – Göllnerovej 6. Na základe doručeného
rozhodnutia sa mení bod e), kde sa mení sídlo Súkromnej základnej školy.
Uvedené zmeny boli doložené rozhodnutiami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR, ktorými boli vykonané zmeny v sieti škôl a školských zariadení.
Bod c) sa ruší, ostatné body sa posúvajú a to: bod d) sa mení na bod c), bod e) sa mení na
bod d), a bod f) sa mení na bod e).
Momentálne prítomných: 6
ZA: 6
PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 17/2019
KCRaK odporúča MsZ
Návrh Dodatku č. č.1 k VZN č. 1/2019 o financovaní základných
umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriedených na území na mesta
Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej
osoby alebo fyzickej osoby.
schváliť
k bodu č.6
p.Igor Kuhn, oblastný riaditeľ OOCR informoval prítomných o aktuálnom stave projektu
Promenáda na Počúvadle
- všetky povolenia sú už v poriadku
- je pripravený Návrh nájomnej zmluvy s SVP š.p.
- pripravuje sa VO na zhotoviteľa
- v tomto roku sa začne s dokončením v roku 2020
BC. Babiak: prečo sa do projektu zaangažovala RA?
p. Kuhn: je to jedna z filozofií RA a chceli sa na tomto projekte podielať
Ing. Michalský: zdá sa mi to dosť veľký balík peňazí, nebolo by lepšie tie peniaze rozdeliť do
viacerých projektov?
p. Kuhn: RA mala tak postavené podmienky podpory – podpora veľkých projektov. My sme
predložili 3 projekty – Glanzenberg, žila Terézia a Počúvadlo. Prvé dva projekty neprešli.
Dôležitá je aj udržateľnosť projektu. RA má v zásadách priamo upravené, čo je potrebné
v čase udržateľnosti (10 rokov) dodržiavať. Správa a prevádzka promenády Počúvadlo bude
odovzdaná Sitnianskym rytierom OZ. Predbežne ročná údržba je vypočítaná na cca 1500 €.
Mgr. Magda – aké sú riziká realizácie?
p. Kuhn – každý projekt má riziká, uvidíme čo sa ukáže po VO, prípadne pri realizácii.
V každom projekte sa musíte s rizikami vysporiadať.
Mgr. Ernek – nechcem sa k tomu veľmi vyjadrovať, boli tu riešenia bezpečnosti už dávno, ale
zdá sa mi, že jednoduché a lacnejšie projekty sa nedajú zrealizovať, ale takéto áno.
Dr. Labuda – má OOCR pripravené aj ďalšie projekty?
p. Kuhn – samozrejme máme, doteraz sme zbierali projektové zámery od obcí, väčšinou sa
podporovali rôzne podujatia. Môžeme Vám zaslať zoznam projektových zámerov. Chceli by
sme zapojiť do spolupráce viac subjektov.

Ing. Michalský – požiadal p. Kuhna o stručné zhrnutie celého fungovania a plánovaných
aktivít OOCR na tento rok.
p.Kuhn - stručne informoval prítomných o činnosti OOCR a všetkých plánoch na rok 2019.
k bodu 7 (Diskusia):
Dr. Labuda – informoval o náučnom chodníku Glanzenberg a staré mesto – vybudovalo ho
spoločne SBM, Mesto Banská Štiavnica, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok a OZ
Kruh. Tento rok sa bude archeologický výskum na starom meste vykonávať s finančnou
podporou SBM. V súčasnej dobe má archeologický výskum skôr tendenciu konzervovať
odkryté a nie odkrývať nové náleziská. Je tu však problém údržby týchto náučných
chodníkov, hlavne počas sezónny je potrebné kosenie, odnášanie odpadkov a pod. Bolo by
potrebné venovať sa otázke správy a prevádzky všetkých vybudovaných náučný chodníkov
a cyklotrás.
Momentálne prítomných: 5
ZA: 5
PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 18/2019
KCRaK odporúča MsZ zaradiť do júnového programu MsZ problematiku správy a prevádzky
náučných chodníkov a navrhuje, aby Ing. Michalský pripravil do MsZ k vyššie uvedenému
správu resp. stručné zhrnutie.

Na záver podpredseda komisie Ing. Michalský
zasadnutí komisie a následne ho ukončil.

poďakoval prítomným za účasť na

V Banskej Štiavnici, dňa 16. 5. 2019
Zapísala: RNDr. Zuzana Šušková
Ing. Matej Michalský v.r.
podpredseda komisie KaCR

