
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie športu a kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v 

Banskej Štiavnici, konaného dňa 7.2.2023, o 13.00 hod. 
 
 
 
Prítomní členovia: predseda Ľubomír Barák,  podpredseda Mgr. Lukáš Pellegrini, členovia: 

PaedDr. Róbert Petro, Monika Maruniaková, Mgr. Mária Petrová, Mgr. 
Zuzana Denková, PhD., Mgr. Ján Kružlic.     

 
Program:   1. Otvorenie rokovania. 

2. Poučenie o ochrane osobných údajov. 
3. Ing. Rastislav Marko – stručné informácie: Vyhodnotenie činnosti Odd. kultúry, 
športu a mediálnej komunikácie za rok 2022, Plán činnosti Oddelenia kultúry, športu 
a mediálnej komunikácie na rok 2023, Plán  kultúrnych podujatí v meste v roku 2023 
bez ohľadu na organizátora, Zosumarizovanie kultúrnej a športovej 
infraštruktúry/detské ihriská, športoviská, Koncept osláv 30. rokov UNESCO. 
4. Prerozdelenie financií z rozpočtu mesta na základe podaných žiadostí o dotáciu, 
pre kultúru a šport. 
5. Prerokovanie VZN mesta Banská Štiavnica č. /2023 o zrušení niektorých VZN:   

- VZN č. 1/2007 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení 
sociálno - právnej ochrany detí a sociálnej kurately. 
- VZN č. 7/2008 ktorým sa určuje úradná tabuľa pre účely verejných vyhlášok v meste 
Banská Štiavnica 
6. Prerokovanie plánu práce Komisie športu a kultúry na najbližší polrok 2023. 
7. Diskusia. 

8. Rôzne. 

9. Zaver. 
 
 
 
1. Otvorenie: 
 Predseda KŠaK, p. Ľubomír Barák, privítal prítomných na zasadnutí, oboznámil ich s programom.  
 
 
2. Poučenie o ochrane osobných údajov: 
Poučenie o ochrane osobných údajov bolo uskutočnené pre všetkých členov KŠaK.  

 

3. Na zasadnutí bol prítomný Ing. Rastislav Marko, vedúci oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie. 

Prítomným predniesol stručné informácie: Vyhodnotenie činnosti Odd. kultúry, športu a mediálnej 

komunikácie za rok 2022, Plán činnosti Oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie na rok 2023, Plán  

kultúrnych podujatí v meste v roku 2023 bez ohľadu na organizátora, Zosumarizovanie kultúrnej a športovej 

infraštruktúry/detské ihriská, športoviská, Koncept osláv 30. rokov UNESCO. 

 

Prítomní členovia komisie sa informovali ohľadne možnosti a praxe prenájmu priestorov v budove KASSu; z 

akého dôvodu sa tento rok neuskutoční podujatie Živý šach; ako funguje Bod k. a Materské centrum na 

Drieňovej; ohľadne zľavového systému Štiavnica plus – zľavová karta Štiavničana.   

Debatovalo sa o nutnosti doriešenia problému, pod koho bude patriť správa detských ihrísk a športovísk. 



Ďalej o nutnosti osadenia informačnej tabule pri Futbalovom štadióne.   

 

Mgr. Denková, PhD. poďakovala za KŠaM Ing. Rastislavovi Markovi za účasť na komisii a za veľmi dobre 

zvládnutý materiál. 

 

 

4. Prerozdelenie financií z rozpočtu mesta na základe podaných žiadostí o dotáciu, pre kultúru a šport. 

Členovia KŠaM sa zhodli na nasledovných príspevkoch pre športové kluby, ktoré poslali žiadosti o dotácie 

(viď príloha zápisnice).  

 

Naskytla sa otázka, či Slovenský skauting, oz 54. zbor Banská Štiavnica, patrí k športovým klubom...? 

 

Členovia KŠaM sa zhodli, že financie určené pre rozdelenie medzi žiadosti o dotácie pre kultúru, budú 

prerozdelené až po Mestskom zastupiteľstve, po prípadnej úprave a navýšení rozpočtu, tzn. v marci 2023.   

 

5. Prerokovanie:  

Komisia športu a kultúry berie na vedomie VZN mesta Banská Štiavnica č. /2023 o zrušení niektorých VZN:   

- VZN č. 1/2007 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálno - právnej ochrany 

detí a sociálnej kurately. 

- VZN č. 7/2008 ktorým sa určuje úradná tabuľa pre účely verejných vyhlášok v meste Banská Štiavnica 
 
 
6. Prerokovanie plánu práce Komisie športu a kultúry na najbližší polrok 2023. 
Členovia KŠaM navrhli, že na aprílové zasadanie by bol prizvaný p. Michal Tokár – predstaviteľ OZ, ktoré má 
v správe kultúrny dom na Štefultove + uskutočnila by sa obhliadka Kultúrneho domu na Štefultove. 
 
 
7. Diskusia: Komisia športu a kultúry žiada o prítomnosť na marcovom zasadnutí KŠaM, Igora Kuhna, 
výkonného riaditeľa OOCR, s požiadavkou o stručné informovanie:  
Vízia rozvoja OOCR na najbližšie tri roky, predstavenie plánu rozvojových projektov, spracovanie zámerov, 
definovania odborných garantov/tiek a podobne s ohľadom na banícku podstatu mesta a zn. UNESCO. 
Diskusia o možnosti komunikácie členov OOCR o zámeroch organizácie aj mimo VZ. Stanovisko k používaniu 
značky Supervulkán. 
 

 

8. Rôzne: 

- 

 

9. Záver:  
Predseda KŠaK poďakoval prítomným za účasť. Ďalšie zasadanie KŠaK sa predbežne určilo na pondelok, 
6.3.2023.  
 
 

 

 



Z pripomienok komisie podávame návrh na nasledujúce uznesenia: 

Uznesenie č. 1: 

Komisia športu a kultúry odporúča úpravu rozpočtu a to navýšením finančných prostriedkov o 7000 eur, pre 

poskytnutie dotácií na kultúrne podujatia.  

Uznesenie č. 2:  

Komisia športu a kultúry berie na vedomie VZN mesta Banská Štiavnica č. /2023 o zrušení niektorých VZN:  
- VZN č. 1/2007 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálno - právnej ochrany 
detí a sociálnej kurately. 
- VZN č. 7/2008 ktorým sa určuje úradná tabuľa pre účely verejných vyhlášok v meste Banská Štiavnica 

 
 
V Banskej Štiavnici, dňa 8.2.2023 
 
 
 
 
Zapísala: RNDr. Viktória Michalská 

Ľubomír Barák 
Predseda komisie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č. 1:  
 

Podané žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica podľa 

VZN č. 2/2018 v zmysle Dodatku č. 1 pre rok 2023 

ŠPORT - Komisia športu  

Por. 

č. 

Žiadateľ Účel Požadovaná 

výška dotácie 

Navrhnutá výška 

dotácie  

1. Športový klub stolného 

tenisu Banská Štiavnica 

4. liga v stolnom tenise, krúžok 

žiakov 
1 000,- € 1000,-€ 

2. Športový klub Atléti BS Športová činnosť ŠK Atléti BS 

v roku 2023 
8 600,- € 7500,-€ 

3. Sitno Enduro Team (SET); 

Banská Štiavnica 

Usporiadanie Medzinárodných 

Majstrovstiev v enduro 

a zúčastňovanie sa  celoročného 

seriálu 

5 000,-  € 1 500,-€ 

4. Futbalový klub SITNO Banská 

Štiavnica 

Športová činnosť futbalových 

mužstiev pre rok 2023 
34 900,- € 22 000,-€ 

5. Plavecký klub Banská 

Štiavnica, o. z. 

Činnosť PKBS v roku 2023 
15 000,- € 10 500,-€ 

6. Slovenský skauting, oz. 54. 

zbor Banská Štiavnica 

Zodpovený skaut 
1 000,- € 500,-€ 

7. Šachový klub Opevnenie 

Banská Štiavnica 

Zabezpečenie štandardných 

činností a rastu mestského 

šachového klubu 

3 000,- € 2 000,-€ 

 Spolu  68 500,-€ 45 000,-€ 

 

Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta pre rok 2023: 45 000  € 


