
ZÁPISNICA 

ZO ZASADNUTIA KOMISIE CESTOVNÉHO RUCHU A KULTÚRY, 

KONANÉHO DŇA 18.08. 2022 
 

 

Dňa 18. 08. 2022  zasadala Komisia cestovného ruchu a kultúry pri MsZ v Banskej 

Štiavnici 

 

Prítomní členovia: 4 (JUDr. Lukačko, Ing. Michalský, Bc. Babiak, Mgr. Ernek 

ospravedlnení : 3  (Mgr. Magda, PhDr. Labuda, PhD., Ing. Filip).  

 

Program: 

1.     Otvorenie 

2.     Návrh Dodatku č. 3 k VZN Mesta Banská Štiavnica č.  4/2019  o miestnych daniach    

    v znení Dodatku č. 1 a č. 2  

3.     Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica   č.       /2022 o miestnom    

   poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

4.    Rôzne 

5.    Diskusia 

6.    Záver 

 

 

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. 3 k VZN Mesta Banská Štiavnica č.  4/2019  o miestnych daniach  v znení 

Dodatku č. 1 a č. 2 .  

Dominika Čížová oboznámila prítomných s Návrhom dodatku č.3. členovia komisie sa 

zhodli, že návrh podporia tak, ako bolo dohodnuté na pracovnom stretnutí.  

 

Hlasovanie: ZA: 4  PROTI: 0     ZDRŽAL SA:0 

 

 

Uznesenie  
 

KCRaK odporúča MsZ - Návrh Dodatku č. 3 k VZN Mesta Banská Štiavnica č.  4/2019 

 o miestnych daniach  v znení Dodatku č. 1 a č. 2 .  

 

 

schváliť podľa návrhu 

 

   

§ 20 ods.3 písmeno b) – deti do 6 rokov 

§ 20 odst. 3 písmeno c) fyzické osoby v rámci školou organizovanej akcii (školské výlety, 

školy v prírode, základné plavecké kurzy, lyžiarske kurzy, športové sústredenia ) : 



- žiak do 16 rokov 
- učiteľ / dozor 

 

k bodu č.3  

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica   č.       /2022 o miestnom    poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – Dominika Čížová oboznámila prítomných 

so zmenami a dôvodmi zmien. 

  

Hlasovanie: ZA: 4  PROTI: 0     ZDRŽAL SA:0 

 

 

Uznesenie  
 

KCRaK odporúča MsZ  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica   č.       /2022 

o miestnom    poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

schváliť bez pripomienok 

 

 

 

k bodu č.4 

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 18.08.2022 

 

 

Zapísal: RNDr. Zuzana Šušková                                                

                JUDr. Dušan Lukačko   

                        predseda komisie KaCR 


