
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve v 

Banskej Štiavnici konaného dňa 23. 5. 2019 
 
 
Prítomní :  Ľ. Barák, Mgr. K. Palašthy, Š. Mičura, M. Maruniaková  
Neprítomní :  JUDr. D. Lukačko, PaeDr. R. Petro,  
 
Program :  1. Otvorenie  

2. Prerokovanie návrhov VZN  
3. Správa o činnosti klubov: futbalový klub FK Sitno 
4. Diskusia 
5. Uznesenie  
 
 

1. Otvorenie. 
  Predseda komisie športu p. Ľubomír Barák privítal prítomných na zasadnutí a 

oboznámil ich s programom zasadnutia. Zároveň skonštatoval, že komisia je uznášania 
schopná. 

 
 

2. Prerokovanie návrhov VZN, dodatkov k VZN.  
 2a. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu  Mesta Banská Štiavnica č. 
8/2017 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií   
 na území mesta Banská Štiavnica 
 
 2b. Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 
9/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových 
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v meste Banská Štiavnica podľa miestnych podmienok 
 
 2c. Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 
5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mesta Banská Štiavnica  
 
 2d. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu  Mesta Banská Štiavnica 
č.  1/2019  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. Zhodnotenie činnosti futbalového klubu FK SITNO Banská Štiavnica. 

Kalendárny rok 2018 nám priniesol najprv záver sezóny 2017/2018 a následne na 
jeseň začala nová - prebiehajúca 2018/2019. Farby futbalového klubu mohli aj vďaka 
podpore mesta hájiť mužstvá predprípravky, prípravky, mladších a starších žiakov, dorastu a 
dospelých. Pozitívnym faktorom prvej polky kalendárneho roka bol hlavne návrat 
odchovancov do kategórie dospelých, ktorí pomohli mužstvu k záchrane v súťaži. 



Samozrejme, musíme opätovne pozdvihnúť prácu našich trénerov pri mládežníckych 
kategóriách, kde mužstvá predprípravky a prípravky patria medzi najlepšie mužstvá v súťaži. 
Mladší a starší žiaci napriek chýbajúcim ročníkom dokážu stále držať pozície v strede tabuľky 
v 2. lige. Celkovo sme však v klube so sezónou 2017/2018 spokojní za čo sa podpísala aj 
skutočnosť, že sa podarilo zastabilizovať kategóriu dorastu. Druhá polovica roka priniesla 
fúziu dvoch regionálnych klubov - kedysi rivalov, no dnes jeden celok. Náš klub sa spojil s 
mužstvom Štiavnických Baní pričom hlavnou myšlienkou bolo posilniť mužstvá vo všetkých 
kategóriách a vybudovať silný klub. S týmito ambíciami začali všetky súťaže, pričom sa nám 
podarilo na tribúny opäť prilákať viac divákov (najmä na zápasy Slovenského Pohára 
SLOVNAFT CUP-u). Po výsledkovej a tabuľkovej stránke sme zatiaľ spokojní, avšak po 
športovej stránke sme od fúzie možno čakali viac, avšak na celkové hodnotenie je ešte 
priskoro. Od roku 2019 sme si dali za cieľ zlepšiť a zabezpečiť trénerov a realizačné tímy pre 
jednotlivé kategórie od predprípravky, prípravky, mladších a starších žiakov, zúčastňovať sa 
turnajov a súťaži  v rámci finančnej sily klubu. Taktiež chceme v prvej polovici roka úspešne 
ohájiť a možno aj zlepšiť pozície v tabuľke, zvýšiť tým návštevnosť, hráčsku základňu a hlavne 
zastabilizovať klub ako jeden celok.  
 
 
4. Diskusia.  

P. Barák informoval o dokončení tribúny (montáž sedadiel) na futbalovom štadióne 
v mesiaci jún. 
 
 
5. Uznesenie, záver. 
  
Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Banskej Štiavnici: 
 
  1. neodporúča schváliť v uvedenej podobe návrh  
2a. Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu  Mesta Banská Štiavnica č. 8/2017 
o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií  na území mesta 
Banská Štiavnica 
 
 
 2. odporúča schváliť 
2b. Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 9/2013 
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o 
zneškodňovaní obsahu žúmp v meste Banská Štiavnica podľa miestnych podmienok 
 
2c. Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 5/2011 
o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
na území mesta Banská Štiavnica 

 
2d. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu  Mesta Banská Štiavnica č.  
1/2019  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. poveruje predsedu komisie p. Baráka pokračovať v rokovaní o permanentky na 
Mestské kúpele – plaváreň, pre športové kluby počte  

 
Na záver predseda komisie Ľubomír Barák poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí 
komisie.  
 
 
V Banskej Štiavnici, dňa 23. 5. 2019  
Zapísal: Ing. Peter Sliacky 
 

Ľubomír Barák 
Predseda komisie 
 v.r. 
 


