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Z á p i s n i c a 
 
zo zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia pri MsZ 
v Banskej Štiavnici, konaného v zasadacej miestnosti  MsÚ v Banskej Štiavnici dňa 12.10.2017 

 

 
Prítomní:                  Ing. Ján Čamaj, predseda komisie, 

Mgr. Peter Ernek, člen komisie, 
Ing. Adela Prefertusová, členka komisie, 
Ing. Vladimíra Staňová, zamestnankyňa ekonomického odd., 
RNDr. Zuzana Šušková, zamestnankyňa odd. RRaMV, 
Mgr. Katarína Hulinová, zapisovateľka komisie 

 
Ospravedlnení:  Ing. Juraj Čabák, podpredseda komisie, 

Mgr. Martin Macharik, člen komisie, 
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č.    /2017 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 
3. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č.     /2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania  
4. Rôzne 
5. Záver 

  
1.   Otvorenie 
 
Zasadnutie Komisie výstavby sa začalo o 13:10 hodine. Predseda komisie Ing. Ján Čamaj privítal 
prítomných členov komisie a ostatných prítomných a prečítal návrh programu. Členovia komisie 
odsúhlasili program rokovania a zasadnutie komisie výstavby začalo. 
 
2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č.    /2017 o poskytovaní dotácií 

z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 
 
Ing. Vladimíra Staňová podala členom komisie informáciu ohľadne úpravy VZN Mesta Banská 
Štiavnica o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica. Úprava sa týka najmä vzoru tlačív 
žiadosti o poskytnutie dotácií a návrh nového tlačiva na vyúčtovanie dotácie.  
 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia  
B e r i e    n a    v e d o m i e  
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č.    /2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
Mesta Banská Štiavnica 
 
3. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č.     /2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania  
 
RNDr. Zuzana Šušková oboznámila členov komisie s návrhom nového VZN Mesta Banská Štiavnica 
o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. 
Dôvodom bol doručený protest prokurátora Okresnej prokuratúry Žiar nad Hronom, Pd 109/17/6613-1 
zo dňa 31.07.2017 proti VZN Mesta Banská Štiavnica č. 3/2007 o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania v znení Dodatku č. 1. Okresný prokurátor navrhol nezákonné 
VZN zrušiť a prijať nové VZN, ktoré bude v súlade so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi.  
 
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia  
B e r i e    n a    v e d o m i e  
Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č.     /2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. 



 2 

4. Rôzne 
 
Zapisovateľka komisie Mgr. Katarína Hulinová na základe požiadavky z predchádzajúcej komisie, 

oznámila členom komisie, že pripomienkovanie „Zadania pre územný plán zóny Pamiatková 
rezervácia, časť Historické jadro Banská Štiavnica“ je možné od 12.10.2017 do 13.11.2017.   
 
5. Záver 
 
Ing. Ján Čamaj poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Ján Čamaj  
                           predseda komisie, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Katarína Hulinová 
              12.10.2017 


