ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA KOMISIE CESTOVNÉHO RUCHU A KULTÚRY,
KONANÉHO DŇA 1. 12. 2021
Dňa 1.12.2021 o 15:00 hod. zasadala Komisia cestovného ruchu a kultúry formou online
meetingu.
Prítomní členovia: 4

ospravedlnení : 0 (pozri prezenčná listina).

Program:
1. Otvorenie
2. Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 4/2019 o miestnych daniach
v znení Dodatku č. 1
3. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica
4. Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2021 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie
motorového vozidla v historickej časti mesta Banská Štiavnica.
5. Návrh na rozpočet 2022
6. Diskusia
7. 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
Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 4/2019 o miestnych daniach
v znení Dodatku č. 1
K danému bodu bola vznesená pripomienka.
KCRaK berie na vedomie a odporúča MsZ prijať Uznesenie a nastaviť pravidlá na zníženie
dane za umiestnenie terasy tak, aby neboli individualizované, ale plošné na celý sektor.
Zároveň žiadajú zadefinovanie mimoriadnej situácie, lebo nie je presne určené o aký stav ide.
KCRaK odporúča MsZ po zapracovaní tohto návrhu
Schváliť
Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 4/2019 o miestnych daniach v znení
Dodatku č. 1
Hlasovanie: prítomní 4, za 4

k bodu č. 3
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 6/2019 v znení dodatku č. 1 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica
K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky.
KCRaK odporúča MsZ
Schváliť
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 6/2019 v znení dodatku č. 1 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica.
Hlasovanie: prítomní 4, za 4

k bodu č. 4
Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2021 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie
motorového vozidla v historickej časti mesta Banská Štiavnica.
K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky.
KCRaK odporúča MsZ
Schváliť
Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2021 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie
motorového vozidla v historickej časti mesta Banská Štiavnica.
Hlasovanie: prítomní 4, za 4

k bodu č. 5
Návrh na rozpočet Komisie cestovného ruchu a kultúry na rok 2022.
K danému bodu bola vznesená pripomienka.
KCRaK odporúča MsZ zvýšenie rozpočtu na dotácie pre svoju komisiu pre projekty o 2000 €
na 7000 €. Zároveň navrhujú presun položky 630 na položku 642, v hodnote 2000 €.
Očakávajú, že bude aj tento rok čerpanie položky 630 nižšie než je navrhované.
Hlasovanie: prítomní 4, za 4

Na záver podpredseda komisie Ing. Matej Michalský poďakoval prítomným za účasť na
zasadnutí komisie a následne ho ukončil.
V Banskej Štiavnici, dňa 1.12.2021
Zapísal: Ing. Jana Klára Petr
Ing. Matej Michalský, v. r.
podpredseda komisie KCRaK

