
ZÁPISNICA 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE CESTOVNÉHO RUCHU A KULTÚRY, 

KONANÉHO DŇA 30. 11. 2020 
 

 

Dňa 30.11.2020 zasadala Komisia cestovného ruchu a kultúry pri MsZ v Banskej 

Štiavnici 

 

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

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Návrh Dodatku č.3 k VZN č.7/2016 sociálnych službách 

3. Návrh VZN o poplatku za DSO 

4. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 4/2019 o miestnych daniach  

5. Zápis do Kroniky mesta 

6. Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

 

 

 



k bodu 1: 

Zasadnutie otvoril, prítomných privítal a s programom ich oboznámil podpredseda 

komisie Ing. Matej Michalský, zároveň skonštatoval, že komisia je uznášania schopná.  

 

 

k bodu 2 

 

k Návrh Dodatku č.3 k VZN č.7/2016 sociálnych službách prítomných o zmenách 

informovala Bc.Eva Gregáňová 

 

 

 

Uznesenie č.8/2020 
 

KCRaK odporúča MsZ Návrh  Dodatku č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta 

Banská Štiavnica č.7/2016 o sociálnych službách 

 

schváliť 

s tým, že  

 s navýšením sumy  pre opatrovateľskú službu súhlasíme,  

 s navýšením pre prepravnú službu súhlasíme s podmienkou, že bude vytvorený 

transparentný model využívania pre všetkých rozdeliť sumu na  počet ŤZP, 

dôchodcovia.  

   

 

k bodu č. 3 

 

Návrh VZN o poplatku za DSO prítomných o zmenách a návrhu informovala Ing. Kamila 

Lievajová 

 

Uznesenie č.9/2020 
 

KCRaK odporúča MsZ Návrh VZN o poplatku za DSO 

 

schváliť 

 

k bodu č.4.  

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 4/2019 o miestnych daniach, prítomných informovala Ing. 

Lievajová 

Uznesenie č.10/2020 
 

KCRa K Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 4/2019 o miestnych daniach 

 

berie na vedomie 

http://www.banskastiavnica.sk/stranka_data/subory/uradna-tabula/20191001-navrh-vzn-o-miestnom-poplatku-koadso.pdf
http://www.banskastiavnica.sk/stranka_data/subory/uradna-tabula/20191001-navrh-vzn-o-miestnom-poplatku-koadso.pdf
http://www.banskastiavnica.sk/stranka_data/subory/uradna-tabula/20191001-navrh-vzn-o-miestnom-poplatku-koadso.pdf
http://www.banskastiavnica.sk/stranka_data/subory/uradna-tabula/20191001-navrh-vzn-o-miestnom-poplatku-koadso.pdf


 

 

k bodu č. 5  

 

Zápis do Kroniky mesta 

Uznesenie č.11/2020 
 

KCRa K zápis do kroniky mesta  

berie na vedomie 

 

k bodu č.6 

Návrh rozpočtu na roky 2021-2023, prítomných informovala Ing. Kamila Lievajová 

 

Uznesenie č.12/2020 
 

KCRaK  Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 

berie na vedomie  

a žiada navýšiť sumu Dotácie pre oblasť kultúry na 5 000 EUR. 

 

k bodu č.7 

k bodu č. 8 

 

k bodu č.9 

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

zasadnutí komisie a následne ho ukončil. 

 

V Banskej Štiavnici, dňa 30. 11. 2020 

 

 

Zapísal: RNDr. Zuzana Šušková                                                

                JUDr. Dušan Lukačko   

                        predseda komisie KaCR 


