
Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve v 

Banskej Štiavnici konaného dňa 14. 10. 2019 
 
 
Prítomní :  Ľ. Barák, JUDr. D. Lukačko, Š. Mičura, Mgr. K. Palašthy  
Neprítomní :  PaeDr. R. Petro, M. Maruniaková  
Program :  1. Otvorenie  

2. Prerokovanie návrhov VZN  
3. Diskusia 
4. Uznesenie  
 
 

1. Otvorenie. 
  Predseda komisie športu p. Ľ. Barák privítal prítomných na zasadnutí a oboznámil ich 

s programom zasadnutia. Zároveň skonštatoval, že komisia je uznášania schopná. 
 
 

2. Prerokovanie návrhov VZN, dodatkov k VZN.  
 2a. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta  Banská Štiavnica č. /2019 
o miestnych daniach  
 
 2b. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica č. .../2019 o 
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská 
Štiavnica 
 
 2c. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. ... /2019 o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
3. Diskusia.    

Predseda komisie informoval o termíne  začatia  budovania zavlažovania futbalového 
ihriska. Začiatok je plánovaný na 4.11.2019. 
 
 
4. Uznesenie, záver. 
  
Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Banskej Štiavnici: 
 
 2. berie na vedomie 
  2a. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta  Banská Štiavnica č.  ... /2019 
o miestnych daniach a navrhuje: 

K $ 3 sadzba dane z pozemkov: zjednotiť ročnú sadzbu dane z lesných pozemkov, na 
ktorých sú hospodárske lesy kataster Banská Štiavnica a kataster Banky na hodnotu 0,60 % 
zo základu dane 

K $ 8 sadzbe dane za psa chovaného v bytovom dome navrhuje  zvýšiť sadzbu dane zo 
45,00 €  na 50 € / 1 pes / 1 rok 



  2b. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica č. .../2019 o 
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská 
Štiavnica 
 
  2c. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. ... /2019 o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 
 

Komisia doporučuje  zvýšiť dotáciu  do oblasti športu na rok 2020 v rozpočte mesta 
na 35 000 €. 

 
Na záver podpredseda komisie športu p. p. Ľ. Barák poďakoval prítomným za účasť na 
zasadnutí komisie.  
 
V Banskej Štiavnici, dňa 14. 10. 2019  
Zapísal: Ing. Peter Sliacky 
 

    p. Ľ. Barák  
Predseda komisie 
 v.r. 


