
ZÁPISNICA 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE CESTOVNÉHO RUCHU A KULTÚRY, 

KONANÉHO DŇA 05. 10. 2020 
 

 

Dňa 05.10. 2020 zasadala Komisia cestovného ruchu a kultúry pri MsZ v Banskej 

Štiavnici 

 

Prítomní členovia: 4 ospravedlnení : 3  (pozri prezenčná listina).  

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Návrh  Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica 

č.6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území mesta Banská Štiavnica 

3. Nízkouhlíková stratégia mesta Banská Štiavnica - strategický dokument a Koncepcia 

rozvoja mesta Banská Štiavnica v oblasti tepelnej energetiky 

4. Rôzne 

5. Diskusia 

6. Záver 
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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 

 

Návrh  Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č.6/2019 o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská 

Štiavnica 

 

 

 

Uznesenie č.6/2020 
 

KCRaK odporúča MsZ Návrh  Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 

Banská Štiavnica č.6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území mesta Banská Štiavnica po doplnení: 

„Ďalej sa dopĺňa bod č. 4, po prečíslovaní bod č. 5 s textom tohto znenia: „Držitelia 

odpadu, ktorými sú vlastníci alebo správcovia nehnuteľností, ktorí využívajú svoje 

nehnuteľnosti na rekreačné účely a nezdržujú sa v čase odvozu odpadu na území mesta, 

môžu ukladať zmesový KO na zberný dvor.“ 

a nahrádza sa textom:  

      „ Držitelia odpadu, ktorými sú vlastníci alebo správcovia nehnuteľností, ktorí využívajú 

svoje nehnuteľnosti na rekreačné účely a nezdržujú sa v čase odvozu odpadu na území 

mesta, môžu ukladať zmesový KO na zberný dvor v množstve 30 kg na nehnuteľnosť na 1 

odber/za deň  bezplatne. Množstvo zmesového KO nad 30 kg je klasifikované ako 

mimoriadny odber, ktorý je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka“. 

 

 

schváliť 
   

 

k bodu č. 3 

 

Nízkouhlíková stratégia mesta Banská Štiavnica - strategický dokument a Koncepcia rozvoja 

mesta Banská Štiavnica v oblasti tepelnej energetiky 

 

Uznesenie č.7/2020 
 

KCRaK odporúča MsZ Nízkouhlíkovú stratégiu mesta Banská Štiavnica - strategický 

dokument a Koncepciu rozvoja mesta Banská Štiavnica v oblasti tepelnej energetiky 

 

schváliť 
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k bodu č. 4  

 

p. Magda navrhol, aby sa komisia pri budúcom zasadnutí venovala zhodnoteniu letnej  

turistickej sezóny. 

Komisia súhlasila s návrhom a na ďalšie zasadnutie budú pozvaní: Ing. Marko, Ing.Sedílek, 

p.Kuhn. 

 

k bodu č.5 

 

k bodu č.6 

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

zasadnutí komisie a následne ho ukončil. 

 

V Banskej Štiavnici, dňa 5. 10. 2020 

 

 

Zapísal: RNDr. Zuzana Šušková                                                

                JUDr. Dušan Lukačko   

                        predseda komisie KaCR 


