
ZÁPISNICA 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE CESTOVNÉHO RUCHU A KULTÚRY, 

KONANÉHO DŇA 30. 7. 2019 
 

 

Dňa 30. 7. 2019 zasadala Komisia cestovného ruchu a kultúry pri MsZ v Banskej 

Štiavnici 

 

Prítomní členovia: 4  ospravedlnení : 3  (pozri prezenčná listina).  

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Návrh Dodatku č. 2/2019 k VZN č. 1/2019 o financovaní základných umeleckých 

škôl, materských škôl a školských zariadení zriedených na území na mesta Banská 

Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby 

alebo fyzickej osoby. 

3. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 

7/2016 o sociálnych službách. 

4. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2009 – Štatút mesta 

Banská Štiavnica. 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č.    2019 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská 

Štiavnica. 

6.    Diskusia 

7.    Záver  

 

http://www.banskastiavnica.sk/stranka_data/subory/uradna-tabula/20190719-vzn-201607-navrh-dodatku-02-socialne-sluzby.pdf
http://www.banskastiavnica.sk/stranka_data/subory/uradna-tabula/20190719-vzn-201607-navrh-dodatku-02-socialne-sluzby.pdf
http://www.banskastiavnica.sk/stranka_data/subory/uradna-tabula/20190722-vzn-200902-navrh-dodatku-02-statut-mesta.pdf
http://www.banskastiavnica.sk/stranka_data/subory/uradna-tabula/20190722-vzn-200902-navrh-dodatku-02-statut-mesta.pdf
http://www.banskastiavnica.sk/stranka_data/subory/uradna-tabula/20190723-navrh-vzn-nakladanie-s-koadso.pdf
http://www.banskastiavnica.sk/stranka_data/subory/uradna-tabula/20190723-navrh-vzn-nakladanie-s-koadso.pdf
http://www.banskastiavnica.sk/stranka_data/subory/uradna-tabula/20190723-navrh-vzn-nakladanie-s-koadso.pdf


k bodu 1: 

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

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

 

 

k bodu 2 

Návrh Dodatku č. 2/2019 k VZN č. 1/2019 o financovaní základných umeleckých škôl, 

materských škôl a školských zariadení zriedených na území na mesta Banská Štiavnica, 

štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej 

osoby. 

 

 

Uznesenie č. 19/2019 

 KCRaK odporúča MsZ Návrh Dodatku  č. 2 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. 

 

schváliť 
   

 

k bodu č. 3 

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o 

sociálnych službách. 

 

Uznesenie č. 20/2019 

KCRaK odporúča MsZ Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská 

Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách. 

schváliť 

 

 

k bodu č. 4  

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2009 – Štatút mesta Banská Štiavnica. 

 

Uznesenie č. 21/2019 

 

KCRaK odporúča Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2009 – Štatút mesta 

Banská Štiavnica. 

 

http://www.banskastiavnica.sk/stranka_data/subory/uradna-tabula/20190722-vzn-201901-navrh-dodatku-02-financovanie-skol.pdf
http://www.banskastiavnica.sk/stranka_data/subory/uradna-tabula/20190722-vzn-201901-navrh-dodatku-02-financovanie-skol.pdf
http://www.banskastiavnica.sk/stranka_data/subory/uradna-tabula/20190722-vzn-201901-navrh-dodatku-02-financovanie-skol.pdf
http://www.banskastiavnica.sk/stranka_data/subory/uradna-tabula/20190722-vzn-201901-navrh-dodatku-02-financovanie-skol.pdf
http://www.banskastiavnica.sk/stranka_data/subory/uradna-tabula/20190722-vzn-201901-navrh-dodatku-02-financovanie-skol.pdf
http://www.banskastiavnica.sk/stranka_data/subory/uradna-tabula/20190719-vzn-201607-navrh-dodatku-02-socialne-sluzby.pdf
http://www.banskastiavnica.sk/stranka_data/subory/uradna-tabula/20190719-vzn-201607-navrh-dodatku-02-socialne-sluzby.pdf
http://www.banskastiavnica.sk/stranka_data/subory/uradna-tabula/20190719-vzn-201607-navrh-dodatku-02-socialne-sluzby.pdf
http://www.banskastiavnica.sk/stranka_data/subory/uradna-tabula/20190719-vzn-201607-navrh-dodatku-02-socialne-sluzby.pdf
http://www.banskastiavnica.sk/stranka_data/subory/uradna-tabula/20190722-vzn-200902-navrh-dodatku-02-statut-mesta.pdf
http://www.banskastiavnica.sk/stranka_data/subory/uradna-tabula/20190722-vzn-200902-navrh-dodatku-02-statut-mesta.pdf
http://www.banskastiavnica.sk/stranka_data/subory/uradna-tabula/20190722-vzn-200902-navrh-dodatku-02-statut-mesta.pdf


schváliť 

 

 

k bodu č. 5  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č.    2019 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica. 

 

 

 

Uznesenie č. 22/2019 

KCRaK odporúča MsZ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č.    

2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

Banská Štiavnica. 

schváliť 

 

 

k bodu č.6 

 (Diskusia): 

 

 

k bodu č.7 

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

zasadnutí komisie a následne ho ukončil. 

 

V Banskej Štiavnici, dňa 30. 7. 2019 

 

 

Zapísal: JUDr. Dušan Lukačko                                                 

                JUDr. Dušan Lukačko   

                        predseda komisie KaCR 

http://www.banskastiavnica.sk/stranka_data/subory/uradna-tabula/20190723-navrh-vzn-nakladanie-s-koadso.pdf
http://www.banskastiavnica.sk/stranka_data/subory/uradna-tabula/20190723-navrh-vzn-nakladanie-s-koadso.pdf
http://www.banskastiavnica.sk/stranka_data/subory/uradna-tabula/20190723-navrh-vzn-nakladanie-s-koadso.pdf
http://www.banskastiavnica.sk/stranka_data/subory/uradna-tabula/20190723-navrh-vzn-nakladanie-s-koadso.pdf
http://www.banskastiavnica.sk/stranka_data/subory/uradna-tabula/20190723-navrh-vzn-nakladanie-s-koadso.pdf

