
 

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 10. 10. 2016. 

 

 

Prítomní  : Mgr. Karol Palášthy, Mgr. Ján Kružlic, R. Antalová, I. Beňo, Ing. 

  Marián Zimmermann 

 

Neprítomní :                -    

 

Hostia  :        PaedDr. V. Ebert, M. Orgoniová  

  

Program :   1. Otvorenie 

2. Prerokovanie materiálov 

3. Rôzne 

4. 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. Prerokovanie predložených  materiálov. 

- Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 5/2013 

o prideľovaní a hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta. 

 

- Zvýšenie dotácie na originálne kompetencie pre školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica. 

 

Z dôvodu schválenia Zákona NR SR č. 217/2016 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa Zákon NR SR 

č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je potrebné 

v rozpočte mesta vyčleniť celkovú sumu vo výške 14 354 € na navýšenie miezd a odvodov od 

1. 9. 2016. 

Finančné prostriedky na navýšenie miezd zamestnancov základných škôl financovaných z 

prenesených kompetencií budú poskytnuté mestu prostredníctvom Okresného úradu 

v Banskej Bystrici. 

 

- EDU – ZBER 2016 

Zistené počty detí a žiakov k 15. 9. 2016: 

 

ZÁKLADNÉ ŠKOLY NA ÚZEMÍ MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA: 

ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta B.Š. : 

ZŠ J. Horáka : 483, (úbytok žiakov oproti predošlému roku: -1) 

ZŠ J. Kollára : 217, (prírastok žiakov oproti predošlému roku: +5) 

 

 

 

ZŠ zriadené na území mesta B. Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi 

alebo náboženskej spoločnosti a inej fyzickej alebo právnickej osoby : 



Cirkevná ZŠ sv. F. Assiského : 180, (prírastok žiakov oproti predošlému roku: +3)  

Súkromná ZŠ Bakomi  :   56, (prírastok žiakov oproti predošlému roku: +21) 

 

MATERSKÉ ŠKOLY NA ÚZEMÍ MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA: 

MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta B.Š. : 

MŠ 1. mája :   117, (úbytok detí oproti predošlému roku: - 14) 

MŠ Bratská :     90, (úbytok detí oproti predošlému roku: - 18) 

MŠ Mierová :     35, (úbytok detí oproti predošlému roku: - 4) 

 

MŠ zriadené na území mesta B. Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi 

alebo náboženskej spoločnosti a inej fyzickej alebo právnickej osoby : 

Cirkevná MŠ sv. F. Assiského:   56, (úbytok detí oproti predošlému roku: -3) 

Súkromná MŠ Guliver  :   48, (prírastok detí oproti predošlému roku: +5)  

Súkromná MŠ Nezábudka  :   25, (prírastok detí oproti predošlému roku: +6)  

 

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA : 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta B. Štiavnica: 376, (úbytok žiakov oproti predošlému roku: - 18) 

 

3. Rôzne. 

- Pani Antalová predložila požiadavku ohľadom možnosti  poskytnutia propagačného 

materiálu pre ocenených, ktorý sa zúčastnia celoslovenského volejbalového turnaja dňa 22. 

10. 2016. 

 

 

4. Uznesenie, záver. 

 

Komisia školstva,  práce s deťmi, mládežou a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Banskej 

Štiavnici: 

 

1. berie na vedomie všetky predložené materiály uvedené v bode č. 2. 

 

2. žiada predložiť: 

-  správu o stave ihriska na Štefultove 

 - analýzu, opatrenia a možné perspektívy v súvislosti s poklesom detí v materských 

 školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica.        

 

 

 

 

Mgr. Karol Palášthy 
          predseda komisie 

                        v. r. 

 

 

 

Zapísala: Bc. Kubiňáková, Banská Štiavnica 10. 10. 2016 
 

 



. 


