
 
Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve v  
Banskej Štiavnici konaného dňa 12. 6. 2020. 

 
Prítomní :  Ľ. Barák, JUDr. D. Lukačko, Š. Mičura, Mgr. K. Palašthy, M. Maruniaková 

Neprítomný :   PaeDr. R. Petro 

Program :  1. Otvorenie  
2.  a) Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská 

Štiavnica     č.  /2020 ochrannom pásme pohrebísk na území  mesta Banská Štiavnica  
b) Prerokovanie návrhu Dodatku č. 2 k VZN mesta Banská Štiavnica číslo 

1/2012, PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBÍSK v meste Banská Štiavnica.  
c) Prerokovanie návrhu Dodatku č. 2k Všeobecne záväznému nariadeniu 

mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách  
d) prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská 

Štiavnica č. ...../2020 o zavedení komplementárnej (doplnkovej) meny v obehu spoločne 
s národnou menou na území mesta Banská Štiavnica 

3. Rôzne 
4. Uznesenie  

1) Otvorenie 
  Predseda Komisie športu p. Ľubomír Barák privítal prítomných na zasadnutí a oboznámil ich s 
programom zasadnutia.  
 

2) Prerokovanie jednotlivých návrhov VZN mesta Banská Štiavnica. Výsledok prerokovania komisie 
zhrnutý v uznesení. 
 
3) Predseda komisie informoval členov o vybudovaní zavlažovania na futbalovom štadióne, 
i komplikáciách pri zakopávaní nádrže na vodu. Komisiu oboznámil o postupe príprav budovania 
atletického štadióna. Vzhľadom na preventívne opatrenia zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 
sa komisia rozhodla v tomto roku nehodnotiť športovca mesta za rok 2019. 
 
4) Uznesenie - Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Banskej Štiavnici: 

a) neodporúča schváliť Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica              č.  
/2020 ochrannom pásme pohrebísk na území  mesta Banská Štiavnica. 

 
b) odporúča schváliť Dodatok č. 2 k VZN mesta Banská Štiavnica číslo 1/2012, PREVÁDZKOVÝ 

PORIADOK POHREBÍSK v meste Banská Štiavnica. 
 
c) odporúča schváliť Dodatok č. 2k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 

7/2016 o sociálnych službách  
 
d) Berie na vedomie návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. ...../2020 

o zavedení komplementárnej (doplnkovej) meny v obehu spoločne s národnou menou na území 
mesta Banská Štiavnica 

 
V Banskej Štiavnici, dňa 12. 6. 2020  
Zapísal: Ing. Sliacky 

Ľubomír Barák 
Predseda komisie 
 v.r. 


