
 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 20. 11. 2017. 
 

 

Prítomní  : Mgr. J. Kružlic, R. Antalová, Ing. Marián Zimmermann, I. Beňo 
 

Neprítomní :      -    
 

Hostia  :         

 

Program :   1. Otvorenie 
2. Materiály na prerokovanie v Mestskej rade a v Mestskom zastupiteľstve. 
3. Rôzne 
4. Uznesenie 

 

1.  Otvorenie 

Predseda Komisie školstva, práce s deťmi, mládežou a športu Mgr. Ján Kružlic privítal 

prítomných na zasadnutí a oboznámil ich s programom zasadnutia. 

 

2. Materiály na prerokovanie v Mestskej rade a v Mestskom zastupiteľstve. 
 

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica o parkovaní vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica. 

 

- Návrh Všeobecne záväzného nariadeniu Mesta Banská Štiavnica o určení výšky príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 

Mesto Banská Štiavnica. 

 

- Návrh Všeobecne záväzného nariadeniu Mesta Banská Štiavnica o ochrane ovzdušia 

a o poplatkoch za znečisťovanie malými zdrojmi znečisťovania. 

 

-  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica o pamätihodnostiach 

mesta. 

 

 

3. Rôzne. 
- 

 

 

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

Banskej Štiavnici Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu: 

 

 

1. odporúča schváliť návrhy Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská 

Štiavnica o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica. 

 



2. berie na vedomie: 
-  Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Banská Štiavnica o parkovaní 

vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská 

Štiavnica 

-  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica o ochrane 

ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie malými zdrojmi znečisťovania. 

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica 

o pamätihodnostiach mesta 

 

 

 

 

 

 

      Mgr. Ján Kružlic 
             predseda komisie 

                         v. r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Bc. Kubiňáková, Banská Štiavnica 20. 11. 2017 
 


