
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 15. 10. 2018. 
 

Prítomní : Mgr. Ján Kružlic, Mgr. Marián Zimmermann, Renáta Antalová, Ivan      
   Beňo 

Neprítomní :   -    
 

Hostia  :        Ing. Kamila Lievajová, PaedDr. Viera Ebert   
 

Program :   1. Otvorenie 
2. Materiály na prerokovanie v Mestskej rade a v Mestskom zastupiteľstve. 
3. Vyhodnotenie EDU-zberu pre rok 2019 
4. Rôzne 

      5. 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 rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre roky 2019, 2020 a 2021.  

 

- Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. .../2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta 

Banská Štiavnica. 

 

3. Vyhodnotenie Výkazu o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských 

škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce – 

EDU- zber pre rok 2019. 
- Školský úrad informoval o počtoch detí a žiakov v školskom roku 2018/2019 v školách 

a školských zariadeniach na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti 

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

právnickej alebo fyzickej osoby.  

V základných školách, ktorých je zriaďovateľom Mesto Banská Štiavnica zaznamenávame 

mierny pokles žiakov. V materských školách je vyrovnaný stav detí s porovnaním 

s predchádzajúcim obdobím.  

 

4. Rôzne  
Pani Antalová ako členka Rady pri MŠ na Ul. 1. mája 4 v Banskej Štiavnici informovala 

členov Komisie o nasledovnom stave v MŠ na Ul. 1. mája č. 4 v Banskej Štiavnici : 

- havarijný stav terás a zábradlia 

- výmena oplotenie areálu materskej školy 

- preliezky a betónové pieskoviská sú v zlom stave     

  

 

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

Banskej Štiavnici Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu: 

 



1. berie na vedomie a odporúča schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

Mesta Banská Štiavnica č. .../2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská 

Štiavnica 

2. berie na vedomie a odporúča schváliť návrh rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 

pre roky 2019, 2020 a 2021. 

 

 

      Mgr. Ján Kružlic 
              predseda komisie 

                         v. r. 
 

 

 

 

 

 

Zapísala: Bc. Kubiňáková, Banská Štiavnica 15. 10. 2018 
 

 

 


