Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia pri MsZ
v Banskej Štiavnici, konaného v kancelárii prednostky MsÚ v Banskej Štiavnici dňa 05.12.2017
Prítomní:

Ing. Ján Čamaj, predseda komisie,
Mgr. Martin Macharik, člen komisie,
Mgr. Peter Ernek, člen komisie,
Ing. Adela Prefertusová, členka komisie,
Mgr. Katarína Hulinová, zapisovateľka komisie,
Ing. Kamila Lievajová, vedúca ekonomického odd.,
Ing. Ivana Ondrejmišková, prednostka MsÚ

Ospravedlnený:

Ing. Juraj Čabák, podpredseda komisie

Program:
1. Otvorenie
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. /2017 o miestnych
daniach
3. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. ….. /2017 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4. Návrh rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre roky 2018,2019 a 2020
5. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie Komisie výstavby sa začalo o 13:10 hodine. Predseda komisie Ing. Ján Čamaj privítal
prítomných členov komisie a ostatných prítomných a prečítal návrh programu. Členovia komisie
odsúhlasili program rokovania a zasadnutie komisie výstavby začalo.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č.
daniach

/2017 o miestnych

Ing. Kamila Lievajová oboznámila členov komisie s návrhom VZN o miestnych daniach. Doplnila sa
sadzba za daň z nebytových priestorov. Sezónne terasy boli platené nájomnou zmluvou a teraz sa
bude za terasy platiť ako za záber verejného priestranstva. Daň z ubytovania sa má zvýšiť z 0,50 € na
0,70 €.
Mgr. Peter Ernek – je neprípustné, aby to bolo takto, že sa taká daň (daň z ubytovania) prenášala na
ubytovateľov. Je nepomer, keď niekto prenajíma za 100 € a niekto za 10 €.
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia
Berie na vedomie
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č.
a odsúhlasila návr h
nezvýšiť daň za ubytovania z 0,50 € na 0,70 €

/2017 o miestnych daniach

3. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. ….. /2017 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Ing. Kamila Lievajová oboznámila členov komisie s návrhom VZN o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Boli robené dva dodatky a to VZN bolo na prokuratúre, a teda
bolo potrebné upraviť VZN. Muselo sa nahradiť slovo „vyrúbi“ na „platí sa podľa vystaveného
predpisu“. Zmena splátok za daň– splátky budú možné len pri hodnote dane nad 40,- €. Zníženie
a odpustenie od poplatku za daň sa vzťahuje len na tých občanov, ktorí majú trvalý pobyt tu. Sadza je
určená podľa druhu stavby (RD, rekreačná chata,...).
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Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia
Berie na vedomie
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. ….. /2017 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4. Návrh rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre roky 2018,2019 a 2020
Ing. Kamila Lievajová oboznámila členov komisie v návrhom rozpočtu pre rok 2018. Novinkou tohto
rozpočtu je, že sa už rozpočtujú aj náklady na potraviny v jedálňach. Zvýšenie dane z nehnuteľnosti,
zvýšenie dane z podielových daní, vyššie parkovné, zníženie dane z hracích automatov. Budeme
znovu používať prostriedky z rezervného fondu, keďže niektoré výdavky boli už v rozpočte v minulom
roku odsúhlasené a nestihli sa použiť. Budeme si pripomínať 25. výročie zápisu mesta do UNESCOnato sú vyčlenené určité financie. Z ďalších výdavkov – vypracovanie PD na Hríb, vypracovanie PD
Dolná Resla, Ulica Dolná, vysporiadanie pozemkov pod mestskými komunikáciami, vybudovanie
ďalších dvoch stojísk, dokončenie rekonštrukcie ul. Andreja.Sládkoviča, rekonštrukcia ulice Ľudovíta
Štúra a SNP, PD Farská a Jána Hollého, PD na vybudovanie chodníka na ul. MUDr. Jána Straku.
V budúcom roku budeme platiť za zrážkovú vodu z miestnych komunikácii. Plánuje sa oprava strechy
na tribúne na futbalovom štadióne. Na plaváreň ide príspevok na prevádzku, tak ako každý rok.
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia
Berie na vedomie
Návrh rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre roky 2018,2019 a 2020
a odsúhlasila návrh
Zaradenie finančných prostriedkov (10 000,- €) na úpravu ulice Pod Kalváriou 1. úsek
a odsúhlasila návrh
Zaradenie finančných prostriedkov (10 000,- €) na vytvorenie parkoviska pred Mestskými kúpeľmi
5. Záver
Ing. Ján Čamaj poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Ing. Ján Čamaj, v.r.
predseda komisie

Zapísal: Mgr. Katarína Hulinová
06.12.2017
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