Zápisnica
zo zasadnutia Komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve v
Banskej Štiavnici konaného dňa 6. 10. 2020.
Prítomní :

Ľ. Barák, PaeDr. JUDr. D. Lukačko, Mgr. K. Palašthy, R. Petro

Neprítomní :

M. Maruniaková, Š. Mičura

Hosť :

Ing. Jakub Melicherčík

Program :

1. Otvorenie
2.
a) Prerokovanie Nízkouhlíkovej stratégie mesta Banská Štiavnica
b) Návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica
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) Ing. Jakub Melicherčík informoval o jednotlivých etapách budovania atletického štadióna, vysvetlil
potrebu vybudovať všetky stanovené atletické sektory. Popísal projekt úpravy okolia budovy.
4) Uznesenie - Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Banskej Štiavnici:
a) Odporúča schváliť: Nízkouhlíkovú stratégiu mesta Banská Štiavnica – strategický dokument
b) Berie na vedomie: NUS BS korekciu_200825
c) Odporúča schváliť s úpravou: Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica
V Časti II. § 8 Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom fyzických osôb –poplatníkov sa
vkladá bod č.4 s textom tohto znenia: „Fyzická osoba – poplatník môže ukladať zmesový KO aj na
zberný dvor v množstve do 30 kg na domácnosť na 1 odber bezplatne. Množstvo zmesového KO nad
30 kg je klasifikované ako mimoriadny odber, ktorý je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka“.
Komisia navrhuje „Fyzická osoba – poplatník môže ukladať zmesový KO aj na zberný dvor
v množstve do 30 kg na domácnosť na 1 odber/deň bezplatne, max 1000kg/kalendárny rok. Množstvo
zmesového KO nad 30 kg je klasifikované ako mimoriadny odber, ktorý je spoplatnený podľa
aktuálneho cenníka“.

V Banskej Štiavnici, dňa 6. 10. 2020
Zapísal: Ing. Sliacky Peter
Ľubomír Barák
Predseda komisie
v.r.

