
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Komisie školstva,  práce s deťmi, mládežou pri Mestskom zastupiteľstve v 

Banskej Štiavnici konaného dňa 13. 3. 2019. 
 

Prítomní : Mgr. J. Kružlic, Ing. M. Zimmermann, PaedDr. M. Moravčíková,           

Mgr. M. Gregušová, Mgr. L. Švecová, RNDr. P. Bačík 

 

Neprítomní :   Mgr. R. Blaho    
 

Hostia  :        Ing. K. Lievajová   
 

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 Mgr. Ján Kružlic privítal 

prítomných na zasadnutí a oboznámil ich s programom zasadnutia. 
 

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

 

1.2 Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č.   /2019 o financovaní základných umeleckých 

škôl, materských 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. 

- Zmena vo VZN oproti predošlému návrhu spočíva v určení percentuálneho podielu z výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica pre školy 

a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 

spoločnosti a inej právnickej alebo fyzickej osoby, ktoré v tomto návrhu predstavuje 95 %. 

 

3. Rôzne  

 

- Mgr. L. Švecová predložila požiadavku  na vypracovanie prehľadu využiteľnosti a 

 naplnenosti škôl a školských zariadení na území mesta Banská Štiavnica vzhľadom k počtu 

detí a žiakov v meste. 

Komisia školstva, práce s deťmi, mládežou sa bude uvedenou prednesenou požiadavkou 

zaoberať až po zaradení novej  Súkromnej ZŠ do siete škôl a školských zariadení SR  v meste 

Banská Štiavnica. 

 

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

Štiavnici Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu: 
 

 

1.  odporúča schváliť v navrhovanom znení VZN Mesta Banská Štiavnica č.    /2019 

o financovaní základných umeleckých škôl, materských 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. 

 

 ZA - 5 PROTI - 1 ZDRŽALI SA HLASOVANIA – 0 

 

 

 

 

      Mgr. Ján Kružlic 
              predseda komisie 

                         v. r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Bc. Kubiňáková, Banská Štiavnica 13. 3. 2019 
 


