ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA KOMISIE CESTOVNÉHO RUCHU A KULTÚRY,
KONANÉHO DŇA 07.06.2021
Dňa 07.06.2021 zasadala Komisia cestovného ruchu a kultúry pri MsZ v Banskej
Štiavnici
Prítomní členovia: 5

ospravedlnení : 2 (pozri prezenčná listina).

Program:
1. Otvorenie
2. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č.1/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica
3. Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č….../2021 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica
4. Rozdelenie dotácií na rok 2021
5. Správa o kultúrnych podujatiach r.2021_ odd.kultúry, športu a mediálnej komunikácie
6. Zhodnotenie účasti členov komisie na zasadnutiach
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

k bodu 1:
Zasadnutie otvoril, prítomných privítal a s programom ich oboznámil predseda komisie
JUDr.Lukačko, zároveň skonštatoval, že komisia je uznášania schopná.

k bodu 2
k Návrhu Dodatku č. 1 k VZN č.1/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na
vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica, komisiu
o zmenách a úpravách informoval Ing. Michalský podľa zasadnutia parkovacej skupiny.

Uznesenie
KCRaK MsZ Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská
Štiavnicač.1/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch
miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica

berie na vedomie


zároveň odporúča MsZ zvolať rokovanie s SAD Zvolen za účelom prerokovania
výkonu a zabezpečovania prímestskej dopravy, vrátane vyhradených parkovacích
miest pre BUS (zástavka pre BUS 1 ks)

k bodu č. 3
Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č….../2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská
Štiavnica
Uznesenie
KCRaK MsZ Návrh VZN mesta Banská Štiavnica č….../2021 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
Mesto Banská Štiavnica

berie na vedomie
k bodu č.4.
Rozdelenie dotácií na rok 2021
Uznesenie
KCRaK odporúča MsZ schváliť dotácie z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica podľa VZN č.
2/2018 v zmysle dodatku č. 1 pre rok 2021 podľa nasledovného:

KULTÚRA - Komisia cestovného ruchu a kultúry

Por.
č.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Žiadateľ

Účel

Sitnoblues Počúvadlo n.o., Banská
Štiavnica
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na
Slovensku, Banská Štiavnica
Spevokol Štiavničan, Banská
Štiavnica
Iniciatíva za živé mesto, Banská
Štiavnica

SITNO BLUES – Hudba nás
spája
Návrh obnovy strecha
z dreveného šindľa –
evanjelický cintorín
Činnosť v roku 2021

Divadielko Concordia, Banská
Štiavnica
Slovenské banské múzeum, Banská
Štiavnica
Pekná hudba, Bratislava
SPOLU

PRÁZDNINOVÁ CITADELA
cyklus eventov o kultúrnom
dedičstve B. Štiavnice
Podpora reprízových uvedení
inscenácie Jánošík
Kultúrny rok 2021
v Slovenskom banskom múzeu
Festival peknej hudby

Požadovaná
výška
dotácie

Navrhnutá
výška
dotácie

3000,00 €

0,00 €

4000,00 €

0,00 €

1000,00 €

1000,00 €

1600,00 €

1000,00 €

5730,00 €

500,00 €

3700,00 €

1500,00 €

2000,00 €

1000,00 €

21030,00 €

5000,00 €

k bodu č. 5
Správa o kultúrnych podujatiach r.2021_ odd.kultúry, športu a mediálnej komunikácie,
prítomných o plánovaných kultúrnych podujatiach plánovaných na rok 2021 informoval Ing.
Rastislav Marko, vedúci Oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie.
k bodu č.6
Zhodnotenie účasti členov komisie na zasadnutiach – predseda komisie zhodnotil účasť
všetkých členov na zasadnutiach. Všetci prítomní sa zhodli, že je nevyhnutné odvolanie člena
komisie Ing. Filipa.

Uznesenie
Členovia KCRaK poverujú predsedu komisie JUDr. Lukačku, aby na najbližšom MsZ podal
návrh na odvolanie Ing. Filipa ako člena komisie KCRaK a navrhol vymenovanie nového
člena.
Predseda komisie požiadal prítomných, aby mu najneskôr do 19.6.2021 zaslala
prostredníctvom emailu návrh nového člena.
k bodu č.7 Rôzne:
JUDr. Lukačko navrhuje zaradiť do prerokovania aj dnes zverejnený Návrh Dodatku č.4
k VZN č. 7/2016 o sociálnych službách. Prítomní sa oboznámili so znením dodatku.

Uznesenie
KCRaK MsZ Návrh Dodatku č.4 k VZN č. 7/2016 o sociálnych službách

berie na vedomie
k bodu č. 8
k bodu č.9
Na záver predseda komisie JUDr. Dušan Lukačko poďakoval prítomným za účasť na
zasadnutí komisie a následne ho ukončil.
V Banskej Štiavnici, dňa 07.06.2021

Zapísal: RNDr. Zuzana Šušková
JUDr. Dušan Lukačko
predseda komisie KaCR

