Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, práce s deťmi, mládežou a športu pri Mestskom
zastupiteľstve v Banskej Štiavnici
konaného dňa 6. 10. 2015.

Prítomní

:

Mgr. Karol Palášthy, Renáta Antalová, Mgr. Ján Kružlic,
Ing. Marián Zimmermann

Neprítomní :

I. Beňo

Hostia

:

PaedDr. V. Ebert

Program

: 1. Otvorenie
2. Návrhy dodatkov k všeobecne záväzným nariadeniam mesta.
3. Výsledky EDU zberu k 15. 9. 2015
4. Rôzne
5. Uznesenie, záver

1. Otvorenie
Predseda Komisie školstva, práce s deťmi, mládežou a športu Mgr. Karol Palášthy
privítal prítomných na zasadnutí a oboznámil ich s programom zasadnutia.
2. Návrhy dodatkov k všeobecne záväzným nariadeniam mesta Banská Štiavnica.
- Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 3/2013 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica.
Po komunálnych voľbách došlo k zmene komisií mestského zastupiteľstva, niektoré komisie
sa spojili a iné odčlenili. Z dôvodu zabezpečenia súladu medzi názvami jednotlivých komisií
mestského zastupiteľstva a VZN bolo potrebné vypracovať tento dodatok.
- Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 1/2012, ktorým sa vydáva
Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Banská Štiavnica
3. Výsledky EDU zberu k 15. 9. 2015
- Uskutočnením EDU zberu v Meste Banská Štiavnica boli zisťované údaje o počte žiakov,
ktoré sú potrebné pre financovanie v oblasti školstva pre rok 2016.
4. Rôzne.
- Z dôvodu sťažností obyvateľov upozornila pani Antalová na znečisťovanie cintorínov
stavebným materiálom, keď sú opravované resp. osadzované nové pomníky.

5. Uznesenie, záver.
Komisia školstva, práce s deťmi, mládežou a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Banskej
Štiavnici Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu:
1. odporúča schváliť Dodatok č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 3/2013
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica.
2. odporúča prijať a berie na vedomie návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská
Štiavnica č. 1/2012, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Banská
Štiavnica.
3. odporúča, aby bola vykonávaná prísnejšia kontrola na pohrebiskách v prípadoch,
keď sú osadzované, alebo rekonštruované pomníky, aby priestory medzi hrobmi neboli
znečisťované stavebným materiálom ak sa tak stane, aby tento materiál bol odstránený.

Mgr. Karol Palášthy
predseda komisie
v. r.

Zapísala: Bc. Kubiňáková, Banská Štiavnica 8. 10. 2015

