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

Banskej Štiavnici konaného dňa 30. 11. 2020. 
 
Prítomní :  Ľ. Barák, PaeDr. JUDr. D. Lukačko,  Mgr. K. Palašthy, M. Maruniaková  

Neprítomní :   R. Petro, Š. Mičura 

Program :  1. Otvorenie  
2.  a) Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská 
Štiavnica č.   4 /2019 o miestnych daniach 

b) Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č.  /2020 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

c) Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 
7/2016 o sociálnych službách  

d) Návrh rozpočtu mesta na roky 2021, 2022, 2023 
 

3. Rôzne 
4. Uznesenie  
 

1) Otvorenie 
  Predseda Komisie športu p. Ľubomír Barák privítal prítomných na zasadnutí a oboznámil ich s 
programom zasadnutia.  
 

2) Prerokovanie jednotlivých návrhov VZN mesta Banská Štiavnica. Výsledok prerokovania komisie 
zhrnutý v uznesení. 
 
3) Predseda komisie zdôraznil, že netreba zabudnúť na vybudovanie zázemia atletického štadióna. 
 
4) Uznesenie - Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Banskej Štiavnici: 

a) Odporúča schváliť: Návrh dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská 
Štiavnica č.   4 /2019 o miestnych daniach 

 
b): Odporúča schváliť s úpravou Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská 

Štiavnica č.  /2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
V § 4 Druh,  sadzba a koeficient poplatku Mesto Banská Štiavnica stanovuje druhy poplatkov 

v súlade so schváleným systémom zberu odpadu: Paušálny poplatok pre fyzickú osobu, ktorá má 

v obci trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt, alebo, ktorá má na území obce oprávnenie užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie. Sadzba poplatku na osobu a deň je 0,099 €.  
Komisia navrhuje Sadzbu poplatku na osobu a deň je zaokrúhliť z 0,099 € na hodnotu 0,1€. 

 

c) Odporúča schváliť: Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 
7/2016 o sociálnych službách  

 
d) Rozpočet na rok 2021 Odporúča schváliť s úpravou v časti: PROGRAM 9: Šport Podpora 
športu grantovým systémom komisia navrhuje zvýšiť sumu z 27 000€ na 30 000€ 
 

V Banskej Štiavnici, dňa 30. 11. 2020  
Zapísal: Ing. Sliacky Peter 

Ľubomír Barák 
Predseda komisie 

v.r. 


