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

Banskej Štiavnici konaného dňa 24. 6. 2019 
 
 
Prítomní :  Ľ. Barák, JUDr. D. Lukačko, PaeDr. R. Petro, M. Maruniaková  
Neprítomní :   Mgr. K. Palašthy, Š. Mičura 
Hostia:  Ing. K. Lievajová, M. Buzalka 
 
Program :  1. Otvorenie  

2. Prerokovanie návrhov VZN  
3. Správa o činnosti klubov: Športový klub stolného tenisu 
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 na zmenu rozpočtu č.1 2019 
 

 2b. Návrh VZN poplatky školy r. 2019 
 
 
 
3. Zhodnotenie činnosti Športového klubu stolného tenisu Banská Štiavnica. 
ŠKST sa pred začiatkom súťažného obdobia zúčastnil na troch turnajoch v Martine, 

Dudinciach a Mútnom. Vo všetkých sme obsadili prvé miesto. V sezóne 2017/2018 sme 

pôsobili vo 4.lige Banskobystrického regiónu. V tejto krajskej súťaži sme hrali zo striedavými 

úspechmi , ale hlavný cieľ udržať túto súťaž aj pre ročník 2018/2019 sa nám podarilo splniť. 

Najlepším hráčom bol Dobrovič Martin. Dobré výkony podávali aj D.Marko, M.Buzalka a 

J.Maďar a M.Krajč. Ďalším úspechom bolo vytvorenie krúžku pre mladých záujemcov 

stolného tenisu ,ktorým sa venuje M.Dobrovič. 

 
4. Diskusia.    
 

P. Barák informoval o dokončení tribúny (montáž sedadiel) na futbalovom štadióne. 
Členovia komisie ďalej diskutovali o možnosti upravenia plochy za plavárňou na parkovacie 
účely a stav zavlažovania futbalového ihriska. 
 
 
 



5. Uznesenie, záver. 
  
Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Banskej Štiavnici: 
 
  1. berie na vedomie v uvedenej podobe návrh  

2a. Návrh na zmenu rozpočtu č.1 2019.   
 
S doplnením dočasnej odstavnej plochy rozpočtu úpravu verejnej odstavnej plochy 

pri futbalovom štadióne vo výške 3500 € z položky údržba kanalizácie a z príspevku pre TS na 
údržbu kanalizácie.  
 
 
 2. odporúča schváliť 

2b. Návrh VZN poplatky školy r. 2019 
 
 

Komisia doporučuje dokončiť  zavlažovanie futbalového ihriska v plánovanom rozsahu.  
 
 

Na záver predseda komisie Ľubomír Barák poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí 
komisie.  
 
 
V Banskej Štiavnici, dňa 24. 6. 2019  
Zapísal: Ing. Peter Sliacky 
 

Ľubomír Barák 
Predseda komisie 
 v.r. 
 


