ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA KOMISIE CESTOVNÉHO RUCHU A KULTÚRY,
KONANÉHO DŇA 05. 02. 2020
Dňa 05.02. 2020 zasadala Komisia cestovného ruchu a kultúry pri MsZ v Banskej Štiavnici
Prítomní členovia: 5 ospravedlnený : 2 (pozri prezenčná listina).

Program:
1.Otvorenie
2.Osadenie pamätnej tabule – p.Kyrmezer
3.Dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN 2/2018 v znení dodatku č. 1
4.Návrh Dodatku č.1 k VZN č.8/2017 o parkovaní (vypúšťa sa)
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:
Osadenie pamätnej tabule p. Kyrmezerovi – p. Kuchtová stručne uviedla svoje dôvody,
požiadavky členom komisie. Stručné informácie o živote a pôsobení p.Kyrmezera odovzdala
aj v písomnej forme (pozri príloha k bodu č.2). Zároveň poďakovala za pozvanie ako ja za
záujem sa tejto myšlienke venovať a predostrieť ju MsZ.
Uznesenie č.1/2020
KCRaK poveruje predsedu komisie, aby požiadal ECAV v Banskej Štiavnici o vyjadrenie
k zámeru osadenia pamätnej tabule p.Kyrmezerovi a zároveň, aby požiadal aj PhDr.Čelku
o vyjadrenie a prípadnú korekciu návrhu pamätnej tabule.
k bodu č. 3
KCRaK si preštudovala všetky žiadosti o pridelenie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2020
v zmysle VZN č.2/2018 v zmení dodatku č.1.
Uznesenie č.2/2020
KCRaK odporúča MsZ, aby pridelilo dotácie žiadateľom podľa návrhu komisie, ktorý tvorí
prílohu zápisnice (pozri príloha k bodu č.3)
k bodu č. 4
Návrh Dodatku č.1 k VZN č.8/2017 o parkovaní (vypúšťa sa)
k bodu č.5
Dr. Lukačko informoval prítomných o stretnutí k problematike parkovania, ktoré sa konalo
dňa 10.01.2020, ďalšie sa bude konať pravdepodobne 17.02.2020.
Mgr. Ernek navrhol, aby MsP namiesto tzv.“papúč“ nechávali len bloky za stieračom auta
s termínom úhrady. V prípade neuhradenia postupovať v zmysle priestupkového konania.
Ing.Michalský a p.Babiak zdôraznili, že by bolo potrebné, aby sa podujatia mimo sezóny viac
propagovali.
Uznesenie č.3/2020
KCRaK odporúča MsZ, aby poverilo Oddelenie kultúry, športu a mediálnej komunikácie
zamerať sa na väčšiu propagáciu podujatí, ktoré sa konajú mimo hlavnej sezóny
a informovanie organizátorov týchto podujatí o možnosti čerpať dotácie z rozpočtu mesta na
rok 2020 v zmysle VZN č.2/2018 v zmení dodatku č.1.

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 5.2. 2020
Zapísal: RNDr. Zuzana Šušková
JUDr. Dušan Lukačko
predseda komisie

Podané žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica
podľa VZN č. 2/2018 v zmysle dodatku č. 1 pre rok 2020
KULTÚRA - Komisia cestovného ruchu a kultúry

Por.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Žiadateľ

Účel

Rodičia a priatelia MŠ ul. 1. mája č.
4, Banská Štiavnica
Folklórny súbor Sitňan, Banská
Štiavnica

Štiavnický „Permonícky“
jarmok
Reprezentácia B. Štiavnice
a Slovenska v partnerskom
meste Ptuj (Slovinsko)
Činnosť v roku 2020

Spevokol Štiavničan, Banská
Štiavnica
Iniciatíva za živé mesto, Banská
Štiavnica
Divadielko Concordia, Banská
Štiavnica
Slovenské banské múzeum, Banská
Štiavnica
Živena, spolok slovenských žien
Miestny odbor Živena Banská
Štiavnica
Pohronské osvetové stredisko Žiar
nad Hronom
Pracovisko Banská Štiavnica
Priatelia centra voľného času
v Banskej Štiavnici
PRIATELIA
BANSKOŠTIAVNICKEJ ZUŠ,
Banská Štiavnica
Jednota dôchodcov na Slovensku
Mestská organizácia Jednoty
dôchodcov na Slovensku so sídlom
Banská Štiavnica
Sitnoblues Počúvadlo n.o., Banská
Štiavnica
Film Expanded, Bratislava-Ružinov
Medzinárodná spôoločnosť pre
súčasnú hudbu - Slovenská sekcia,
Bratislava
štyri živly, Bratislava
Občianske združenie Spectaculum,
Banská Štiavnica

SPOLU

Požadovaná
výška
dotácie

Navrhnutá
výška
dotácie

2809,50 €

800

1600,00 €

1000

3000,00 €

1500

1500,00 €

1000

4500,00 €

500

3690,00 €

1000

550,00 €

500

1000,00 €

400

500,00 €

500

3000,00 €

800

400,00 €

400

5000,00 €

500

5000,00 €

0

1500,00 €

0

1000,00 €

500

1000,00 €

600

36049,50 €

10000

Festival kumštu remesla
a zábavy, 23. ročník
Celoročná činnosť Divadielka
Concordia
Kultúrny rok 2020
v Slovenskom banskom
múzeu
Programová konferencia
Živeny 2020 – nové vízie a
ciele
Kultúrno – spoločenské
a výchovno-vzdelávacie
podujatia pre Mesto a región
Banská Štiavnica
Kostými pre detský tanečný
súbor Applause
Banskoštiavnické kladivká
2020
Realizácia činnosti MsO JDS
podľa Plánu činnosti na rok
2020
SITNO BLUES – Hudba nás
spája
Ex Oriente Film 2020
JAMA – 74 . ročník Milana
Adamčíka
Letný filmový festival 4 živly:
Pravda a lož
Zvuk for Štiavnica 2020

Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta pre rok 2020: 10 000 €

