
                                                           Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie školstva, práce s deťmi, mládežou a športu pri Mestskom 

                                        zastupiteľstve v Banskej Štiavnici 

                                               konaného dňa 29. 4. 2015 

 

 

 

Prítomní :               Mgr. Karol Palášthy, Renáta Antalová, Mgr. Ján Kružlic,  

                                 Ing. Marian Zimmermann 

 

Neprítomný :          Ivan Beňo 

 

Hostia :                   Ing. Ivana Ondrejmišková, PaedDr. Viera Ebert 

 

Program :               1. Otvorenie 

                                 2. Vyhodnotenie  zápisu žiakov do 1. ročníkov ZŠ a MŠ 

                                     v meste Banská Štiavnica    

                                 3. Všeobecné záväzného nariadenie o určení názvov ulíc 

                                     a verejných priestranstiev  v meste Banská Štiavnica 

                                 4. ÚPN mesta Banská Štiavnica.   

                                 5. Rôzne 

                                 6. Uznesenie, záver  

                                       

 

 

 1. Otvorenie 

 

       Predseda Komisie školstva, práce s deťmi, mládežou a športu Mgr. Karol Palášthy 

privítal prítomných na zasadnutí a oboznámil ich s programom zasadnutia.  

 

 

2.  Vyhodnotenie zápisu detí do 1. ročníkov ZŠ a MŠ v meste Banská Štiavnica 

 

     PaedDr. Viera Ebert informovala členov komisie o zápise detí do 1. ročníkov ZŠ a  MŠ   

v meste Banská Štiavnica a  počte žiakov celkom  v školskom roku 2014/2015 podľa jednot-

livých základných škôl. Počet žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta 

Banská Štiavnica je 729, počet žiakov základných škôl za mesto Banská Štiavnica je 926. 

Počet žiakov základných škôl za okres je 1286. 

Počet detí v materských škôlkach za zriaďovateľa  - Mesto Banská Štiavnica je 303, z toho 

87 predškolákov. Počet za celé mesto 387, okrem súkromnej materskej škôlky Guliver, ktorá 

nie je zaradená  v sieti. Počet detí v materských škôlkach za celý okres je 417. 

 

 

 

 

3.   Prerokovanie návrhu  všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov ulíc      

       a verejných priestranstiev v meste Banská Štiavnica 

 

     Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MÚ, informovala komisiu o návrhu všeobecne 

záväzného nariadenia , ktorého cieľom je určiť  kompletný zoznam  zaužívaných názvov  ulíc 



v meste Banská Štiavnica  i jeho mestských častiach v súlade so zákonom  č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov  a Štatútom mesta Banská Štiavnica. 

 

 

4. ÚPN mesta Banská Štiavnica 

 

     Prednostka mestského úradu informovala o procese obstarávania ÚPN  mesta Banská 

Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 4. 

V prvej etape obstarávania a začatia prác na návrhu Zmien a doplnkov č. 4 Mesto Banská 

Štiavnica uzavrelo zmluvný vzťah  so spracovateľom. V druhej etape bol spracovaný samot-

ný návrh Zmien a doplnkov č. 4 a prerokovaný podľa ustanovení § 22 stavebného zákona, 

pričom bol spracovaný v súlade s platnou ÚPD  Banskobystrického kraja. Nové riešenie bolo 

odsúhlasené aj s Krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici. 

 

 

5. Rôzne 

 

     Diskusia bola zameraná  k výsledkom  zápisu detí do 1. ročníka ZŠ a MŠ  v legislatíve, 

ktorá príde do platnosti  1.9.2015 a o dopade poklesu detí v meste na financovanie škôl. 

 

 

6. Uznesenie, záver 

 

     6.1. Komisia školstva, práce s deťmi, mládežou a športu, 

 

            berie na vedomie vyhodnotenie zápisu žiakov  do 1. ročníka ZŠ a MŠ 

            Prítomní : 4                                                        Odsúhlasili : 4 

 

     6.2. Komisia školstva, práce s deťmi, mládežou a športu, 

 

            odporúča schváliť Všeobecne  záväzné  nariadenie o určení názvov ulíc a verejných                                       

            priestranstiev 

            Prítomní : 4                                                         Odsúhlasili : 4 

 

     6.3 Komisia  školstva, práce s deťmi, mládežou a sportu 

 

           berie na vedomie UPN mesta Banská Štiavnica 

           Prítomní : 4                                                           Odsúhlasili : 4 

 

 

     Predseda komisie Mgr. Karol Palášthy v závere všetkým poďakoval  za účasť. 

 

 

 

                                                                                                    Mgr. Karol Palášthy  
                                                                                                         predseda komisie  

                                                                                                                    v.r. 

 

Zapísala : Viera Lauková       

 


