
ZÁPISNICA 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE CESTOVNÉHO RUCHU A KULTÚRY, 

KONANÉHO DŇA 08. 10. 2019 
 

 

Dňa 08.10. 2019 zasadala Komisia cestovného ruchu a kultúry pri MsZ v Banskej 

Štiavnici 

 

Prítomní členovia: 5 ospravedlnení : 2  (pozri prezenčná listina).  

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Zápis do kroniky 2018 

3. Návrh: Všeobecne záväzného nariadenie mesta Banská Štiavnica č. ….. /2019 o 

miestnych daniach, 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Banská Štiavnica č. ….. /2019 o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Banská Štiavnica č. ….. /2019 o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi  a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

Banská Štiavnica. 

6. Zhodnotenie letnej turistickej sezóny informatívna správa  TIK 

7.    Diskusia 

8.    Záver 

 

http://www.banskastiavnica.sk/stranka_data/subory/uradna-tabula/20191001-navrh-vzn-miestne-dane.pdf
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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 

 

Zápis do kroniky 2018 prítomní sa oboznámili s materiálom. 

 

 

Uznesenie č. 23/2019 

 KCRaK odporúča MsZ Zápis do kroniky 2018 po jazykovej úprave 

 

schváliť 
   

 

k bodu č. 3 

Návrh: Všeobecne záväzného nariadenie mesta Banská Štiavnica č. ….. /2019 o miestnych 

daniach 

 

Uznesenie č. 24/2019 
 

KCRaK odporúča MsZ Návrh: Všeobecne záväzného nariadenie mesta Banská Štiavnica č. 

….. /2019 o miestnych daniach 

schváliť 

s návrhom zvýšenia sadzby dane za psov chovaných v bytových domoch §8 písm.(a    

zo 45,00 Є / 1 pes/1 rok  na 50,00 €/pes/1 rok 

 

k bodu č. 4  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Banská Štiavnica č. ….. /2019 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

 

Uznesenie č. 25/2019 

 

KCRaK  Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Banská Štiavnica č. ….. /2019 o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

berie na vedomie 
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k bodu č. 5  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č.    2019 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica. 

 

 

Uznesenie č. 26/2019 

KCRaK odporúča MsZ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č.    

2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

Banská Štiavnica. 

schváliť 

 

s doplnením § 14 – nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom  (BRKO) 

na základe plánovaného spustenia zberu kuchynského bioodpadu a kompostárne mesta BS. 

Do § 14 doplniť úľava za domáce kompostovanie a povinnosť triediť BRKO v tých rodinných 

domoch, ktoré nekompostujú. Definovať zber kuchynského bioodpadu v bytovkách a 

odstrániť už neaktuálnu výnimku z povinnosti zavedenia zberu kuchynského bioodpadu 

v meste BS. 

 

k bodu č.6 

Zhodnotenie letnej turistickej sezóny informatívna správa  TIK – správu vypracoval Ing. 

Sedílek a Mgr. Chytil 

Uznesenie č. 27/2019 

KCRaK predloženú správu „Zhodnotenie letnej turistickej sezóny informatívna správa  TIK“ 

berie na vedomie 

k bodu č.7 

Mgr. Juraj Magda informoval prítomných a žiadosti p. Oľgy Kuchtovej, aby sa komisia 

zaoberala možnosťou osadenia pamätnej tabule p. Kyrmezerovi.  

Prítomní sa zhodli na tom, aby svoje požiadavky a dôvody prišla p. Kuchtová prezentovať 

osobne na najbližšie stretnutie komisie, ktoré bude 6.11.2019 

 

k bodu č.7 

Na záver predseda komisie JUDr. Dušan Lukačko  poďakoval prítomným za účasť na  

zasadnutí komisie a následne ho ukončil. 

 

V Banskej Štiavnici, dňa 8. 10. 2019 

 

 

Zapísal: RNDr. Zuzana Šušková                                                

                JUDr. Dušan Lukačko   

                        predseda komisie KaCR 
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