
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Komisie školstva,  práce s deťmi a mládežou pri Mestskom 

zastupiteľstve v Banskej Štiavnici 
konaného dňa 26. 10. 2011. 

 
 
Prítomní  : Ing. M. Zimmermann, Mgr. K. Palášthy,  
   RNDr. N. Kvaková 

 
Neprítomní :   Mgr. Z. Berešíková, Mgr. P. Brnčo 
 
Hostia  :  Ing. K. Lievajová, Mgr. K. Tuhárska 
 
Program :  1./ Prerokovanie materiálov 
     2./ Rôzne 
     3./ Uznesenie, záver 
 
 
1./ Prerokovanie materiálov:  
 
1. Úprava rozpočtu č. 2 pre rok 2011. 
Na základe výsledkov UDU zberu k 15. 9. 2011 boli na MsÚ doručené dve žiadosti 
o navýšenie dotácie z dôvodu zvýšeného počtu žiakov v školských zariadeniach; a to v  
Základnej umeleckej škole a v Centre voľného času. Po prepočte podľa aktuálneho počtu 
žiakov prináleží ZUŠ dotácia zvýšená o 18 244 € a CVČ dotácia zvýšená o 28 852 €. Po 
reálnom prepočítaní príjmov a výdavkov, ktoré budú mať zariadenia do konca roka 2011 bolo 
zistené, že na zabezpečenie  prevádzkových nákladov chýba v CVČ 3 000 € a v ZUŠ 2 000 €. 
Ostatné výdavky si tieto zariadenia uhradia zo zvýšeného príjmu za školné a v CVČ aj zo 
vzdelávacích poukazov, ktoré môžu byť použité na úhradu mzdových a ostatných 
prevádzkových nákladov.  
 
2. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok 
pohrebísk v meste Banská Štiavnica. 
 
 
2./ Rôzne:  
     - 
 
 
 
3./ Uznesenie, záver:  
 
Komisia školstva práce s deťmi a mládežou 
 

1. odporúča  schváliť úpravu rozpočtu č. 2 v kapitole školstvo navýšenie dotácie pre 
Centrum voľného času vo výške 3 000 € a pre Základnú umeleckú školu vo výške  
2 000 €. 



2. berie na vedomie návrh VZN Mesta B. Štiavnica, ktorým sa vydáva Prevádzkový 
poriadok pohrebísk v meste B. Štiavnica a odporúča pri údržbe cintorínov zvýšiť 
frekvenciu kosenia trávy v čase vegetácie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Marián Zimmermann 

              predseda komisie 
                            v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Bc. Kubiňáková, Banská Štiavnica 26. 10. 2011 


