Zápis
zo zasadnutia Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva, konaného dňa 21.02.2020
Prítomní:
Predseda: Helena Koťová
Podpredseda: Ľubomír Barák
Členovia: Ing. Peter Zorvan, PhD., Štefan Mičura, Mgr. Peter Ernek
Zapisovateľka: Ing. Martina Oravcová
Neprítomný: Mgr. Milan Kabina
Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie materiálov do MsZ


Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 4/2019 o miestnych daniach



Návrh VZN č...... o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch
miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica

K bodu č. 1 – Komisiu otvorila p. Helena Koťová, predsedníčka komisie, ktorá všetkých
prítomných privítala a oboznámila ich s programom komisie.
K bodu č. 2 – Prerokovanie materiálov do MsZ


Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 4/2019 o miestnych daniach
Komisia návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Banská Štiavnica č. 4/2019 o miestnych daniach
vzala na vedomie a neboli vznesené žiadne námietky.



Návrh VZN č...... o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch
miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica
P. Mičura navrhuje rozšíriť §3, odst. 1 o právo užívania parkoviska - Dolná na Ul.
Dolná aj o vlastníkov permanentnej parkovacej karty - PPK.
Komisia navrhuje rozšíriť § 10, odst. 2 o právo prideliť rezidentskú parkovaciu kartu
- RPK aj žiadateľom, ktorý trvalo bývajú v rezidentskej zóne s platnou nájomnou
zmluvou s majiteľom bytovej jednotky v rezidentskej zóne a zároveň majú trvalý
pobyt v Meste Banská Štiavnica a žiadateľom, ktorý majú v rezidentskej zóne
fyzicky prevádzku.
Komisia navrhuje zmeniť a doplniť Prílohu č. 1, cenník parkovného v zóne s
plateným státím v meste Banská Štiavnica, parkovacie karty nasledovne:
Cena karty pôvodná

Cena karty - navrhovaná
komisiou

Fyzická osoba s trvalým pobytom - 1. kartaPPK max.2EČV/rok
(§9, ods. 2.1)

80,-€

40,- €

Fyzická osoba a právnická osoba - 1. karta -

150.-€

150,-€

Typ
karty

Osoba

vlastní nehnuteľnosť - 1EČV/rok
Fyzická osoba a právnická osoba - 1. karta dochádza do práce v rezidentskej zóne - 1
EČV/rok

150,-€

80,-€

Fyzická osoba a právnická osoba - 1. karta užíva služobné vozidlo - 1 EČV/rok

150,-€

0.-€ (vyradiť)

Fyzická osoba a právnická osoba - pri záujme
dokúpenia ďalších kariet - každá ďalšia karta
- 1 EČV/rok
(§9, odst. 2.3)

400,-€

400,-€

Fyzická osoba (rezident), 1 karta max - 2
RPK EČV) BJ/rok
(§10, odst. 2)

80,-€

40,-€

Fyzická osoba s trvalým pobytom mimo
rezidentskej zóny 1 karta (max - 2 EČV)
BJ/rok

80,-€|

80,-€

Fyzická osoba a právnická osoba s
prevádzkou v rezidentskej zóne 1 karta (max
- 2 EČV)

80,-€

150,-€

Komisia žiada preveriť možnosti napojenia prístupovej cesty z pozemku parc. č. E KN 1632/1
evidovanej na LV č. 3076 v prospech vlastníka Mesto Banská Štiavnica (v C KN ako parc. č. 3866)
na ulicu Záhradná.
Na záver sa predsedníčka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie komisie.

Helena Koťová,
predsedníčka komisie
Zapísala: Ing. Martina Oravcová
Dňa: 21.02.2020

