
Zápisnica zo zasadnutia Ekonomickej komisie     pri MsZ v Banskej Štiavnici,
konaného dňa 22.6.2015

Prítomní členovia komisie:  

RNDr. Pavel Bačík predseda komisie

Dušan Beránek podpredseda komisie

Mgr. Pavol Balžanka člen komisie

Ing. Miroslav Belovický člen komisie

Ing. Igor Demian člen komisie

Prizvaní: 

Peter Heiler riaditeľ TS, m.p.

Ing. Kamila Lievajová vedúca ekon. odd. MsÚ

Program:

1. Záverečný účet mesta Banská Štiavnica za rok 2014

2. Rozbor hospodárenia Technických služieb, m.p. Banská Štiavnica k 31.12.2014

3. Správa o inventarizácii majetku mesta k 30.11.2014

4. Rôzne

Po zvážení všetkých pripomienok členov komisie a predložených návrhov prijala ekonomická 
komisia k prejednaným materiálom nasledovné stanovisko:

1.) Ekonomická komisia odporúča MsZ:     

A.) S c h v á l i ť

1) schodok rozpočtu mesta Banská Štiavnica za rok 2014 v súlade s § 10 ods.3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške  - 1 361 520,34 €

2) celoročné hospodárenie za rok 2014 bez výhrad

3) vyrovnanie schodku vo výške  - 1 361 520,34  €

• prevodom prostriedkov z predchádzajúcich rokov          58 472,46 €

• prevodom prostriedkov z rezervného fondu                    75 786,57 €

• prijatým úverom ŠFRB                1 144 800,00 €

• bankovým úverom  44 461,31 €

• pôžičkou z Audiovizuálneho fondu  38 000,00 €



4) prevod výsledku hospodárenia z podnikateľskej činnosti mesta do rezervného fondu vo výške    

113,42 eur     

                 

  B.) Z o b r a ť   n a   v e d o m i e

            1. stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Banská Štiavnica za rok 
2014

            2. správu audítora za rok 2014

2.) Rozbor hospodárenia Technických služieb m.p. Banská Štiavnica za rok 2014

Ekonomická komisia

A.) Odporúča MsZ schváliť

 Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 31.12.2014

     - v nákladoch:            906 334  €
- výnosoch:                   887 317  €

    - hospodársky výsledok              - 19 017  €  

      B) Odporúča riaditeľovi Tehnických služieb, m.p.

- nájsť rezervy, ktoré by zlepšili hospodársky výsledok Technických služieb, m.p.

- prehodnotiť cenník služieb pre Mesto Banská Štiavnica

3.) Správa o inventarizácii majetku Mesta Banská Štiavnica k 30.11.2014

Ekonomická komisia 

A.) Odporúča MsZ schváliť

Správu o inventarizácii majetku mesta k 30.11.2014 vykonanú v zmysle príkazu primátora mesta 

č. 1/2014

4.) Rôzne

Prítomní členovia ekonomickej komisie si požiadali o predloženie nasledovných materiálov:

A) vývoj dlhu na jedného obyvateľa mesta Banská Štiavnica

Zapísala: Ing. Lucia Jarábeková
V Banskej Štiavnici 22.6.2015

         RNDr. Pavel Bačík,  v.r.

   predseda ekonomickej komisie


