
 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie školstva,  práce s deťmi, mládežou a športu pri Mestskom 
zastupiteľstve v Banskej Štiavnici konaného dňa 13. 6. 2016. 

 
 
Prítomní  : Mgr. Karol Palášthy, Mgr. Ján Kružlic, R. Antalová 
 
Neprítomní :   Ing. Marián Zimmermann, Ivan Beňo    
 
Hostia  :        Mgr. J. Machilová  
  
Program :   1. Otvorenie 

2. Návrhy VZN Mesta Banská Štiavnica 
3. Zvýšenie školného v Centre voľného času, Ul. L. Svobodu č. 40, B. Š. 
4. Rôzne 
5. Uznesenie 
 

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. Návrhy VZN mesta Banská Štiavnica. 

- Návrh VZN mesta Banská Štiavnica – Trhový poriadok príležitostného trhu Štiavnický živý 
šach 
- Návrh VZN mesta Banská Štiavnica – Trhový poriadok príležitostného trhu Salamandrové 
trhy 
- Návrh VZN mesta Banská Štiavnica – Trhový poriadok príležitostného trhu Nezabudnuté 
remeslá 
- Návrh VZN mesta Banská Štiavnica, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Štiavnica 
- Návrh VZN mesta Banská Štiavnica - Trhový poriadok trhovisko Križovatka 
- Návrh VZN mesta Banská Štiavnica o sociálnych službách 
 
3. Zvýšenie školného v CVČ. 
Z dôvodu nepostačujúceho rozpočtu v Centre voľného času, Ul. L. Svobodu č. 40 v Banskej 
Štiavnici predložila riaditeľka CVČ p. Mgr. J. Machilová požiadavku upraviť Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica č. 2/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská 
Štiavnica v znení Dodatku č. 1 a č. 2 v Čl. 5 Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na 
činnosti centra voľného času v odstavcoch 1 - 3 z výšky 2 € na 3 €. 
 
4. Rôzne. 
Do Komisie školstva, práce s deťmi, mládežou a športu bol predložený návrh na doplnenie 
VZN mesta Banská Štiavnica č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti ohľadom úpravy otváracích 
hodín všetkých reštauračných zariadení v čase Salamandrových dní, aby mohli mať otvorenú 
prevádzku do 24.00 hod. Predloženým materiálom sa komisia ďalej nezaoberala.  
 
 
 



 
 
5. Uznesenie, záver. 
 
Komisia školstva,  práce s deťmi, mládežou a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Banskej 
Štiavnici: 
 

1. berie na vedomie všetky predložené návrhy Všeobecne záväzných nariadení 
mesta Banská Štiavnica uvedených v bode č. 2. 

  
2. odporúča zvýšiť výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosti CVČ v Čl. 5 nasledovne: 
1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti CVČ 
pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Banská Štiavnica: 

  b) deti a žiaci od 5 do 15 rokov v jednom záujmovom útvare  z 2 € na 3 € 
       -za každý ďalší záujmový útvar      nezmenené 
  c) žiaci a študenti od 15 do 25 rokov v jednom záujmovom útvare  z 2 € na 3 € 
       -za každý ďalší záujmový útvar      nezmenené 

 

 2. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti CVČ 
pre obyvateľov bez trvalého pobytu v meste Banská Štiavnica s príspevkom 
obce, v ktorej má osoba trvalý pobyt nasledovne: 

  b) deti a žiaci od 5 do 15 rokov v jednom záujmovom útvare  z 2 € na 3 € 
       -za každý ďalší záujmový útvar      nezmenené 
  c) žiaci a študenti od 15 do 25 rokov v jednom záujmovom útvare  z 2 € na 3 € 
       -za každý ďalší záujmový útvar      nezmenené 

 

 3. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti CVČ 
pre osoby bez trvalého pobytu v meste Banská Štiavnica a bez  príspevku obce, 
v ktorej má osoba trvalý pobyt nasledovne: 
Deti, rodičia a iné osoby do veku 30 rokov:  vo výške dotácie na prevádzku 
a mzdy, ktorú poskytne mesto Banská Štiavnica na príslušný kalendárny rok na 
dieťa CVČ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti  

+ 
  b) deti a žiaci od 5 do 15 rokov v jednom záujmovom útvare  z 2 € na 3 € 
       -za každý ďalší záujmový útvar      nezmenené 
  c) žiaci a študenti od 15 do 25 rokov v jednom záujmovom útvare  z 2 € na 3 € 
       -za každý ďalší záujmový útvar      nezmenené 

 

 

 

Mgr. Karol Palášthy 
          predseda komisie 

                        v. r. 
 
 

Zapísala: Bc. Kubiňáková, Banská Štiavnica 13. 6. 2016 


