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ZÁPISNICA 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE CESTOVNÉHO RUCHU A KULTÚRY,  

 KONANÉHO DŇA 13. 3. 2019 
 

 

 

Dňa 13. 3. 2019 zasadala Komisia cestovného ruchu a kultúry pri MsZ v Banskej Štiavnici 

 

Prítomní členovia: 6  ospravedlnený : 1  (pozri prezenčná listina).  

 

Prizvaní:   

Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ Banská Štiavnica, Ing. Kamila Lievajová, ved.ekonm.odd. 

MsÚ Banská Štiavnica.  

       

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

Dušan Lukačko, zároveň skonštatoval, že komisia je uznášania schopná.  

 

Program: 

1. Otvorenie 

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 

3. Vyhodnotenie ankety –Kultúra 2018 

4. VZN č.8/2017 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií 

na území mesta Banská Štiavnica 

5. Diskusia 

6. Záver 

 
k bodu 1 

         Predseda komisie JUDr. Dušan Lukačko začal zasadnutie a oboznámil prítomných  

s programom. 

 

Hlasovanie – schválenie programu zasadnutia 

 

ZA: 6        PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0 

 

k bodu 2 

Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ informovala prítomných o novom návrhu VZN 

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, kde vysvetlila prítomným povinnosti a možnosti financovania týchto škôl 

a navrhovanú zmenu financovania na výšku 95 % pre tie subjekty, ktoré nie sú 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  

 

V rámci diskusie, Mgr. Ernek navrhol, aby financovanie bolo len v takej výške, ako určuje 

metodický pokyn t.j. 40% z výšky príjmu podielových daní a to sadzbu 88% pre subjekty, 

ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  Zdôvodnil to vyšším financovaní škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta BŠ a ich lepšej konkurencieschopnosti oproti neštátnym 

zariadeniam.  Nenavrhol však hlasovať o jeho návrhu.  
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Predseda komisie navrhol  prijať uznesenie o zobratí návrhu VZN na vedomie s tým, že sa 

dohodnú pred hlasovaním v MsZ poslanci na pracovnom stretnutí o jeho znení a výške 

príspevku. Prítomný členovia nesúhlasili a  

Ing. Michalský navrhol navýšenie financovania z 95% na  96%.  

 

Hlasovanie za návrh navýšenia financovania pre zariadenia, ktoré nie sú v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta na 96% 

 

Za: 4   proti: 1  zdržal sa : 1 

 

 
Uznesenie č. 10/2019 

Komisia KaCR odporúča MsZ  
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 upraviť percento financovania na 

96%. 
 

 

k bodu č. 3 

Predseda komisie informoval prítomných o doručených nomináciách. Vzhľadom k tomu, že 

doručených anketových lístkov bolo málo, predseda komisie navrhuje predĺžiť dobu možnosti 

odovzdania anketových lístkov s tým, že do budúceho zasadnutia komisie sa určia nominácie aj od 

členov komisie a v takomto znení pôjdu nominácie na hlasovanie občanom. 

 

ZA: 6        PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0 

 

  
Uznesenie č. 11/2019 

KCRaK odporúča  

predsedovi komisie zverejniť v Štiavnických novinách a na web stránke mesta informáciu o predĺžení 

doby zasielania anketových lístkov. 
 

k bodu č. 4 

Predseda komisie informoval prítomných, že vzhľadom k riešeniu – Pešej zóny na 

Nám.Sv.Trojice je potrebné venovať sa aj VZN č.8/2017 o parkovaní vozidiel na 

vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica – tzn. , že 

problematiku treba riešiť komplexne a v súbehu s pešou zónou. Je dôležitá aj vôľa poslancov 

a následné rýchle opatrenia. Bolo by potrebné nájsť vhodné riešenie náhradného parkovania 

a náhradnej dopravy do centra (napr. parkovanie pri železničnej stanici a doprava malými 

autobusmi alebo „vláčikom“ do centra mesta). Po prediskutovaní množstva možností, 

problémov a návrhov riešení sa komisia po hlasovaní uzniesla na:  
 

 ZA: 6        PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0 

 

 
Uznesenie č. 12/2019 

 

KCRaK odporúča Mestskému zastupiteľstvu 

1. Požiadať poslanca Ing. Mariana Zimmermanna, zástupcu primátorky mesta riešením 

a organizáciou dopravy a parkovania v meste 
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2. Prepracovať VZN č.8/2017 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 

komunikácií na území mesta Banská Štiavnica 

3. Schváliť zmenu dopravy a prekvalifikovať na jednosmernú ulicu: 

– ul. Kammerhofská – s možnosťou šikmého parkovania 

- Ul.Daniela Licharda 

- Ul.Botanická po ul.Vodárenská na Nám.Sv.Trojice 

4. Námestie Sv. Trojice – parkovanie umožniť len: - rezidenti 

- Rezervé  (pred prevádzkami)   
 

 

 

Na záver predseda komisie JUDr. Dušan Lukačko poďakoval prítomným za účasť na  zasadnutí 

komisie a následne ho ukončil. 

 

V Banskej Štiavnici, dňa 13.3. 2019 

 

 

Zapísala: RNDr. Zuzana Šušková                                               

                JUDr. Dušan Lukačko, v. r.  

                   predseda komisie 


