Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, práce s deťmi a mládežou pri Mestskom
zastupiteľstve v Banskej Štiavnici
konaného dňa 8. 12. 2011.
Prítomní

:

Ing. M. Zimmermann, Mgr. Z. Berešíková, Mgr. P. Brnčo

Neprítomní :

Mgr. K. Palášthy, RNDr. N. Kvaková

Hostia

:

Ing. K. Lievajová

Program

: 1./ Prerokovanie materiálov
2./ Rôzne
3./ Uznesenie, záver

1./ Prerokovanie materiálov:
1. Návrh VZN Mesta B. Štiavnica o miestnych daniach pre rok 2011.
Návrh obsahuje na rozdiel oproti predchádzajúcemu VZN č. 3/2010 o dani z nehnuteľnosti
zvýšenie sadzieb dane zo stavieb a z bytov o 10%, čo by znamenalo nárast vo výške cca
34 000 € za rok. Ostatné sadzby daní zostávajú nezmenené.
2. Návrh VZN Mesta B. Štiavnica o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
V novom návrhu sa uvažuje o zvýšení poplatku za komunálny odpad za 1 osobu za rok
z pôvodných 20,98 € na 23 €.
3. Návrh VZN Mesta B. Štiavnica o miestnych daniach.
V návrhu VZN o miestnych daniach je upravená sadzba pri dani za záber verejného
priestranstva a to:
- za predaj vlastných (ľudovoumeleckých remeselných) výrobkov spojený s aktívnou
prezentáciou remesla a zapájaním verejnosti 2,50 €/deň/stánok – pôvodná sadzba 0,50
€
- za predaj vlastných (ľudovoumeleckých remeselných) výrobkov a medovníkov: 4
€/deň/stánok – pôvodná sadzba 3 €.
Ostatné sadzby daní nie sú upravené.
4. Návrh rozpočtu Technických služieb, mestský podnik B. Štiavnica pre roky 2012,
2013, 2014.
5. Návrh rozpočtu Mesta B. Štiavnica pre roky 2012, 2013, 2014.

2./ Rôzne:
-

3./ Uznesenie, záver:
Komisia školstva práce s deťmi a mládežou
1. odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh VZN o dani z nehnuteľností
2. odporúča Mestskému zastupiteľstvu zahrnúť do návrhu VZN Mesta B. Štiavnica
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady poskytnutie
úľavy pre poplatníkov z ulíc J. Hollého a G. – Gwerkovej z dôvodu problematického
prejazdu ulíc v zimných mesiacoch
3. berie na vedomie návrh VZN o miestnych daniach, návrh rozpočtu Technických
služieb, m. p. B. Štiavnica a Mesta Banská Štiavnica pre roky 2012, 2013, 2014 .
4. odporúča pri predkladaní nových návrhov na VZN prikladať aj komentáre
k upravovaným zmenám .

Ing. Marián Zimmermann
predseda komisie
v. r.

Zapísala: Bc. Kubiňáková, Banská Štiavnica 8. 12.2011

