ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA KOMISIE CESTOVNÉHO RUCHU A KULTÚRY,
KONANÉHO DŇA 04. 12. 2019
Dňa 04.12. 2019 zasadala Komisia cestovného ruchu a kultúry pri MsZ v Banskej
Štiavnici
Prítomní členovia: 6

ospravedlnený : 1 (pozri prezenčná listina).

Program:
1. Otvorenie
2. Osadenie pamätnej tabule – p.Kyrmezer
3. Letný filmový festival 4 živly – prezentácia
4. Návrh rozpočtu mesta na rok 2020
5. Návrh Dodatku č.1 k VZN č.8/2017 o parkovaní
6. Diskusia
7. Záver

k bodu 1:
Zasadnutie otvoril, prítomných privítal a s programom ich oboznámil predseda komisie
JUDr. Dušan Lukačko, zároveň skonštatoval, že komisia je uznášania schopná.

k bodu 2
Osadenie pamätnej tabule – bod programu sa vypúšťa, pretože p. Kuchtová sa zo zdravotných
dôvodov nemohla zúčastniť zasadnutia komisie
k bodu č. 3
Letný filmový festival 4 živly – festival odprezentoval p. Starinský. Poďakoval sa za prijatie
a oboznámil prítomných o fungovaní a víziách festivalu. Rovnako predstavil myšlienku
organizovať festival pre deti na sídlisku Drieňová, tak aby oslovil viac domáce obyvateľstvo
prilákal ich aj na Letný festival organizovaný v centre mesta. Požiadal komisiu, či by nebolo
možné zo strany mesta pomôcť aspoň v marketingovej časti.
Dr.Lukačko poďakoval za prezentáciu a prisľúbil, že komisia bude túto požiadavku tlmočiť
MsZ.
Členovia komisie rovnako ocenili snahu festivalu etablovať sa aj na sídlisku, a tak vytvárať
a ponúkať kultúru aj v tejto časti mesta.
Uznesenie č. 28/2019
KCRaK odporúča MsZ , aby požiadalo primátorku mesta, aby žiadatelia, ktorým bude
pridelená dotácia z rozpočtu mesta podľa VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta mohli využívať všetky informačné kanály mesta bezodplatne
k bodu č. 4
Návrh rozpočtu mesta na rok 2020
Uznesenie č. 29/2019
KCRaK Návrh rozpočtu mesta na rok 2020
berie na vedomie
a poveruje predsedu komisie, aby MsZ predložil návrh na zvýšenie sumy na poskytnutie
dotácií z rozpočtu mesta v oblasti kultúry a cestovného ruchu zo sumy 5 000 € na sumu
10 000 €.

k bodu č. 5
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 8/2017 o parkovaní, komisia by privítala predložiť k Návrhu
Dodatku nabudúce predložiť aj dôvodovú správu.
Uznesenie č. 30/2019
KCRaK Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 8/2017 o parkovaní
berie na vedomie
k bodu č.6
V rámci diskusie Dr. Labuda informoval prítomných o staršom projekte VITO – záhrady pri
Starom zámku. Bol by rád, keby mohlo mesto tento projekt zaradiť do svojej databázy
projektov, pretože takáto oddychová zóna v centre mesta chýba.
Uznesenie č. 31/2019
KCRaK odporúča MsZ, aby požiadali primátorku mesta, aby projekt Záhrady pri Starom
zámku zaradila do databázy projektov mesta.
V rámci diskusie Mgr. Ernek informoval prítomných o problémoch a cestovnom ruchu
v miestnej časti Počuvadlianske jazero. Bližšie sa tejto problematike bude komisia venovať na
najbližšom stretnutí, ktoré je plánované na začiatok februára 2020.

k bodu č.7
Na záver predseda komisie JUDr. Dušan Lukačko poďakoval prítomným za účasť na
zasadnutí komisie , poďakoval všetkým za činnosť a aktívny prístup počas celého roka
a poprial všetkým krásne sviatky a následne ho ukončil.
V Banskej Štiavnici, dňa 5.12. 2019
Zapísal: RNDr. Zuzana Šušková
JUDr. Dušan Lukačko
predseda komisie

