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ZÁPISNICA 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE CESTOVNÉHO RUCHU A KULTÚRY,  

 KONANÉHO DŇA 2. 2. 2017 
 

 

 

Dňa 2. 2. 2017 zasadala Komisia cestovného ruchu a kultúry s členmi prítomnými podľa 

prezenčnej listiny. Zasadnutia sa zúčastnili aj Ing. Kamila Lievajová, vedúca Ekonomického 

oddelenia, MsÚ Banská Štiavnica, Mgr. Vladimír Kratoš, náčelník MsPo a Igor Kuhn, riaditeľ OOCR 

Región Banská Štiavnica.  

       

Zasadnutie otvoril, prítomných privítal a s programom ich oboznámil predseda komisie Mgr. 

Mikuláš Pál.  

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica podľa VZN č. 3/2013 

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica na rok 2017 v oblasti kultúry 

3. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o financovaní základných umeleckých škôl a školských 

zariadení zriadených na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej 

osoby alebo fyzickej osoby 

4. Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 3/2013 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 

5. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o parkovaní v meste Banská Štiavnica  

6. Informácia o účasti na veľtrhoch CR v roku 2017 a plánovaných aktivitách OOCR Región 

Banská Štiavnica na rok 2017  

7. Rôzne 
8. Záver 

 

k bodu 1 

         Predseda komisie Mgr. Mikuláš Pál začal zasadnutie a oboznámil prítomných  s programom.  

 

k bodu 2 

S jednotlivými žiadosťami o dotáciu z oblasti kultúry oboznámil prítomných predseda komisie 

Mgr. Mikuláš Pál.  

Komisia dotácie pridelila nasledovne: 

 

žiadateľ účel požadovaná 
výška 
dotácie 

poskytnutá 
výška 
dotácie 

poznámka 

OZ 4.Tune Illumination festival 6 500,- € 0 dotácia 
neposkytnutá 
z dôvodu 
nedostatku 
finančných 
prostriedkov 

Banskoštiavnicko-
hodrušský banícky 
spolok 

Vydanie publikácie Odkazy 
minulosti – Banské 
technické a kultúrne  
pamiatky lokality UNESCO 
– Banská Štiavnica, 
Štiavnické Bane 

1 500,- € 500,- €  

Živena – spolok Kultúrno-spoločenská 850,- € 450,- €  
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slovenských žien  činnosť 

Kremnické divadlo 
v podzemní, n. o. 

Festival Amplión – nový 
kabaret a pouličné divadlo 

2 000,- € 300,- €  

Slovenské banské 
múzeum 

Kultúrny rok 2017 v SBM 3 750,- € 1 000,- €  

OZ Iniciatíva za živé 
mesto 

Festival kumštu, remesla 
a zábavy 2017 

2 000,- € 500,- €  

Spevokol Štiavničan Činnosť v roku 2017 2 000,- € 500,- €  

OZ Capalest Festival Cap à ľEst – večer 
francúzskej kultúry 

7 300,- € 500,- €  

Pohronské osvetové 
stredisko ZH – 
Pracovisko BS 

Kultúrno-spoločenské 
a výchovno-vzdelávacie 
podujatia pre Mesto 
Banská Štiavnica 

1 200,- € 450,- €  

Juraj Mĺkvy, 
Archanjel Caffe Bar 

Kultúrny program 
Archanjel Caffe Bar 2017 

680,- € 0 Dotácia 
neposkytnutá 
z dôvodu 
nedostatku 
finančných 
prostriedkov 

OZ Kruh Glanzenberg, Staré mesto – 
pokračovanie v obnove 
NKP 

1 500,- € 300,- €  

OZ Priatelia 
banskoštiavnickej 
ZUŠ 

Kultúrne podujatia 
Banskoštiavnické kladivká 
2017 a Duchovný 
a umelecký odkaz 
Banskoštiavnickej kalvárie 

2 500,- € 500,- €  

 SPOLU: 31 780,- € 5 000,- €  

  

 
Uznesenie č. 1/2017 

KCRaK 

  odporúča Mestskému zastupiteľstvu  

s c h v á l i ť rozdelenie dotácií v oblasti kultúry na rok 2017 nasledovne:  

 
žiadateľ účel požadovaná výška 

dotácie 
poskytnutá 
výška dotácie 

OZ 4.Tune Illumination festival 6 500,- € 0 

Banskoštiavnicko-
hodrušský banícky 
spolok 

Vydanie publikácie Odkazy 
minulosti – Banské technické 
a kultúrne  pamiatky lokality 
UNESCO – Banská Štiavnica, 
Štiavnické Bane 

1 500,- € 500,- € 

Živena – spolok 
slovenských žien  

Kultúrno-spoločenská činnosť 850,- € 450,- € 

Kremnické divadlo 
v podzemní, n. o. 

Festival Amplión – nový kabaret 
a pouličné divadlo 

2 000,- € 300,- € 

Slovenské banské 
múzeum 

Kultúrny rok 2017 v SBM 3 750,- € 1 000,- € 

OZ Iniciatíva za živé 
mesto 

Festival kumštu, remesla a zábavy 
2017 

2 000,- € 500,- € 

Spevokol Štiavničan Činnosť v roku 2017 2 000,- € 500,- € 

OZ Capalest Festival Cap à ľEst – večer 
francúzskej kultúry 

7 300,- € 500,- € 

Pohronské osvetové Kultúrno-spoločenské a výchovno- 1 200,- € 450,- € 
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stredisko ZH – 
Pracovisko BS 

vzdelávacie podujatia pre Mesto 
Banská Štiavnica 

Juraj Mĺkvy, Archanjel 
Caffe Bar 

Kultúrny program Archanjel Caffe 
Bar 2017 

680,- € 0 

OZ Kruh Glanzenberg, Staré mesto – 
pokračovanie v obnove NKP 

1 500,- € 300,- € 

OZ Priatelia 
banskoštiavnickej ZUŠ 

Kultúrne podujatia 
Banskoštiavnické kladivká 2017 
a Duchovný a umelecký odkaz 
Banskoštiavnickej kalvárie 

2 500,- € 500,- € 

 SPOLU: 31 780,- € 5 000,- € 

  

 

 
k bodu č. 3 

 Informáciu o navrhovanom VZN Mesta Banská Štiavnica o financovaní základných 

umeleckých škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej 

právnickej osoby alebo fyzickej osoby podala Ing. Kamila Lievajová. 

 
Uznesenie č. 2/2017 

KCRaK 

  odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

 s c h v á l i ť návrh VZN Mesta Mesta Banská Štiavnica o financovaní základných umeleckých 

škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby 

alebo fyzickej osoby. 
 
k bodu č. 4 

 O návrhu Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 3/2013 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica oboznámila prítomných Ing. Kamila Lievajová. 
 

Uznesenie č. 3/2017 
KCRaK 

  odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

 s c h v á l i ť návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 3/2013 o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 

 

 

 

k bodu č. 5 

O návrhu VZN Mesta Banská Štiavnica o parkovaní v meste Banská Štiavnica informoval 

Mgr. Vladimír Kratoš. 

 

Diskusia: 

Mgr. Pál – navrhol zvýšiť cenu parkovného na celý deň na Nám. sv. Trojice a Radničnom námestí 

Dr. Lukačko – navrhol zvýšiť cenu celodenného parkovného lístka na uliciach Nám. sv. Trojice, 

Radničné námestie, Kammerhofská a Sládkovičova na 12,- €/deň a zvýšiť cenu parkovného na 

uliciach Kammerhofská a Sládkovičova na 2,- €/hod. Ďalej navrhol aplikovať na permanentné 

parkovacie karty ochranný prvok. Tiež navrhol vypustiť podmienku predloženia vodičského preukazu 

k žiadosti o vydanie rezidentskej parkovacej karty. 

Kuhn – opýtal sa na možnosť zjednosmernenia Akademickej ulice a vytvorenia parkovacích miest 

počas LTS 

Mgr. Kratoš – v tomto prípade by sa musela vykonať zmena organizácie dopravy 

Dr. Lukačko – nie je za to, aby bola ulica zjednosmernená len počas LTS 
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Čierny – na Nám. sv. Trojice na každým rokom viac áut, čo znervózňuje obyvateľov, ale aj 

návštevníkov mesta. Kedy sa na námestí vytvorí pešia zóna? 

Dr. Lukačko – parkovacie miesta na Akademickej ulici (ak sa zjednosmerní) sa budú musieť vyznačiť 

podľa pokynov dopravného inšpektorátu 

Kuhn – bude potrebné vypracovať dopravnú štúdiu 

Dr. Lukačko – túto štúdiu vypracuje dopravný inšpektorát  

Kuhn – ale ak sa zjednosmerní Akademická ulica, kadiaľ budú chodiť autobusy? 

Dr. Lukačko – čo sa týka pešej zóny na Nám. sv. Trojice, najprv sa musia nahradiť parkovacie miesta 

z námestia inými. Tiež navrhol zrušenie platnosti permanentnej parkovacej karty na Nám. sv. Trojice.  

Kuhn – bola by to príprava na pešiu zónu 

Mgr. Kratoš – Nám. sv. Trojice sa plánuje ako rýchlobrátkové parkovisko, parkovať sa bude  za 

„Hríbom“. 

Čierny – čo sa týka celodenného parkovania na Nám. sv. Trojice, nie je kontrolovaný výber 

parkovného. Pracovník parkovacej služby je často arogantný, správa sa nevhodne. 

Kuhn – ako parkujú obyvatelia „modrého domu“? 

Mgr. Kratoš – parkujú na permanentné parkovacie karty. Potom budú musieť mať rezidentské karty 

a Nám. sv. Trojice sa doplní medzi ulice, na ktorých je rezidentské parkovanie a vytvorí sa tu 10 

parkovacích miest pre rezidentov. 

SBM  (písomne) – žiada o vytvorenie bezplatného parkovania pre návštevníkov Banského múzea 

v prírode 

Mgr. Kratoš – nevidím dôvod, prečo by mali návštevníci Banského múzea v prírode parkovať 

bezplatne 

SBM (písomne) – kto bude zodpovedný za osadenie značiek pri dočasnom parkovaní počas konania 

spoločenského, kultúrneho alebo športového podujatia – Mesto Banská Štiavnica alebo organizátor? 

Mgr. Kratoš – Mesto Banská Štiavnica 
 

 

Uznesenie č. 3/2017 
KCRaK 

 odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

A. s c h v á l i ť  návrh VZN Mesta Banská Štiavnica o parkovaní v meste Banská Štiavnica 

po zapracovaní nasledovných pripomienok: 

1. zvýšiť cenu parkovného na ul. Kammerhofská a Sládkovičova na 2,- €/hod. 

2. zvýšiť cenu parkovného na ul. Nám. sv. Trojice, Radničné nám., Kammerhofská 

a Sládkovičova na 12,- €/deň 

3. aplikovať na permanentné parkovacie karty ochranný prvok 

4. vypustiť predloženie vodičského preukazu k žiadosti o vydanie rezidentskej 

parkovacej karty 

B. o d p o r ú č a Mestskému úradu v Banskej Štiavnici požiadať Dopravný inšpektorát 

v Banskej Bystrici o vypracovanie analýzy dopravnej situácie a možností parkovania pri 

zjednosmernení Akademickej ulice s posúdením presmerovania autobusových spojov 

a finančným dopadom na zmenu organizácie dopravy na uvedenej ulici. 

 

k bobu č. 6 

O účasti Banskej Štiavnice na veľtrhoch CR informoval I. Kuhn. 

 

Na záver predseda komisie Mgr. Mikuláš Pál poďakoval prítomným za účasť na  zasadnutí 

komisie a následne ho ukončil. 

 

V Banskej Štiavnici, dňa 2. 2. 2017 

 

Zapísala: Mgr. Henrieta Godová                                                       

     

                Mgr. Mikuláš Pál, v. r.  

                   predseda komisie 


