
 

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 7. 11. 2016. 

 

 

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

  Marián Zimmermann 

 

Neprítomní :   -    

 

Hostia  :        PaedDr. V. Ebert, Ing. R. Marko, Ľ. Barák, Mgr. B. Melicherčík  

  

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. 

- Vyhodnotenie analýzy a opatrení  v súvislosti s poklesom detí v materských školách, ktoré sú 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica 

 

 

- Informatívna správa pre Komisiu školstva, práce s deťmi, mládežou a športu pri MsZ 

s cieľom zistenia možností vybudovania tartanovej dráhy – úpravu bežeckej dráhy na štadióne 

v Banskej Štiavnici. 

Mesto Banská Štiavnica vo svojom rozpočte na rok 2016 vyčlenilo čiastku  5 000 € na úpravu 

bežeckej dráhy. Tieto finančné prostriedky boli určené na zistenie možností vybudovania 

tartanovej dráhy, prípadne v prvej fáze na  spracovanie projektu na jej vybudovanie. 

 

 

- Informatívna správa k vybudovaniu hokejového ihriska na Štefultove. 

Pôvodné vyčíslenie nákladov na úpravu ľadovej plochy, ktorá by bola vybudovaná 

svojpomocne občanmi  v spolupráci s mestom, dosiahlo  výšku cca  30 000 €. Medzičasom sa 

celkové náklady na vybudovanie len betónovej plochy bez mantinelov, vyšplhali až do výšky  

51 229,97 €. 

 

 

3. Rôzne. 

      - 

 

 

 

 

 

 



 

4. Uznesenie, záver. 

 

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

Štiavnici: 

 

1. berie na vedomie predloženú analýzu súčasného stavu v materských školách, 

ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica a žiada doplniť 

materiál na očakávané dopady na MŠ Bratská súvisiace s vytvorením elokovaného 

pracoviska vytvoreného pričlenením MŠ Mierová k MŠ Bratská a vyhotoviť 

prehľad poskytnutých finančných prostriedkov na originálne kompetencie pre tieto 

dve materské školy za roky 2014, 2015 a alikvotnú časť z roku 2016. 

 

2. predkladá stanovisko  

- k vypracovaniu projektovej dokumentácie na úpravu tartanovej bežeckej dráhy 

nasledovne: 

       

  ZA : 1 člen 

  PROTI: 1 člen 

  ZRŽALI SA HLASOVANIA: 3 členovia 

 - Ing. Zimmermann dáva pozmeňujúci návrh v zmysle, že projekt sa dá vypracovať len 

 v prípade, že bude zverejnená výzva – ako potenciálny zdroj pre výstavbu dráhy. 

  ZA : 5 členov 

  PROTI: 0  

  ZRŽALI SA HLASOVANIA: 0  

 3.   žiada o podanie informácie o stave podložia existujúcej bežeckej dráhy 

 a o zistenie možnosti jej prípadnej rekonštrukcie (škvára, prípadne iný materiál) 

  ZA : 4 členovia 

  PROTI: 0  

  ZRŽALI SA HLASOVANIA: 0  

  NEPRÍTOMNÝ: 1 člen 

 

 

Mgr. Karol Palášthy 
          predseda komisie 

                        v. r. 

 

 

 

 

Zapísala: Bc. Kubiňáková, Banská Štiavnica 7. 11. 2016 



 

 

. 


