
ZÁPISNICA 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE CESTOVNÉHO RUCHU A KULTÚRY, 

KONANÉHO DŇA 12. 10. 2021 
 

 

Dňa 12.10. 2021 zasadala Komisia cestovného ruchu a kultúry pri MsZ v Banskej 

Štiavnici 

 

Prítomní členovia: 5 ospravedlnení : 2  (pozri prezenčná listina).  

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Návrh VZN o spádovej MŠ 

3. Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území mesta Banská Štiavnica 

4. Rôzne 

5. Diskusia 

6. Záver



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 VZN o spádovej MŠ, prítomní sa oboznámili s návrhom a dôvodovou správou.  Ďalej 

sa  prítomní zaoberali možnosťami zefektívnenia činnosti MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta.                                         

 

Hlasovanie: ZA: 5    PROTI: 0     ZDRŽAL SA:0 

 

 

Uznesenie  
 

KCRaK odporúča MsZ Návrh VZN o spádovej MŠ 

 

Schváliť 

 

 

Uznesenie 

 

KCRaK odporúča MsZ prijať Uznesenie, aby MsZ požiadalo primátorku mesta o predloženie 

správy o možnostiach zefektívnenia činnosti MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  

   

 

k bodu č. 3 

 

Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

mesta Banská Štiavnica. 

Mgr. Babiak upozornil, že v návrhu nie je Mládežnícka ulica 

 

Hlasovanie: ZA: 3    PROTI: 2     ZDRŽAL SA:0 

 

 

Uznesenie 
 

KCRaK odporúča MsZ Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica 

 

schváliť  

so zapracovaním pripomienky nasledovne: 

 

„Prevádzkový čas v prevádzkarniach poskytujúcich reštauračné a pohostinské služby s 

prísluchovou hudbou, s hudobnou produkciou, usporiadaním koncertov, alebo usporiadaním 

verejných a neverejných kultúrnych podujatí spojených s verejnou hudobnou produkciou, 

vrátane prevádzkarní s integrovanou herňou, v kasínach a v špecializovaných herniach 



určených na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, 

technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, telekomunikačnými zariadeniami a 

videohrami a v prevádzkarniach poskytujúcich služby erotického salónu, ktorých sídlo je 

v centre mesta a v miestnej časti Počúvadlianske jazero je určený:  

a)       v dňoch pondelok, utorok, streda, štvrtok a nedeľa v rozpätí od. 06:00 hod. do 

23:00 hod.,   

b)       v dňoch piatok a sobota v rozpätí od 06:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúceho 

dňa.   

 

 

k bodu č. 4  

 

k bodu č. 5  

 

k bodu č.6 

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

zasadnutí komisie a následne ho ukončil. 

 

V Banskej Štiavnici, dňa 13. 10. 2021 

 

 

Zapísal: RNDr. Zuzana Šušková                                                

                JUDr. Dušan Lukačko   

                        predseda komisie KaCR 


