
Zápisnica zo zasadnutia Ekonomickej komisie pri MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 10.2.2016 

 

 

Prítomní členovia komisie:    

RNDr. Pavel Bačík   predseda komisie 

Dušan Beránek   podpredseda komisie 

Mgr. Pavol Balžanka   člen komisie 

Ospravedlnení: 

Ing. Miroslav Belovický  člen komisie 

Ing. Igor Demian   člen komisie 

Prizvaní:  

Ing. Miloš Veverka, PhD.,   externý pracovník TS, m.p. 

Ing. Kamila Lievajová  vedúca ekon. odd. MsÚ  

 

Program: 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. / 2016 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica  

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. / 2016 o financovaní 

základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených  na území 

mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátom 

uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. / 2016 o určení miesta a 

času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách 

4. Správa o začatí obstarávania – Zmeny a doplnky č. 6 územnoplánovacej dokumentácie 

mesta Banská Štiavnica 

 

Po zvážení všetkých pripomienok členov komisie a predložených návrhov prijala ekonomická 

komisia k prejednaným materiálom nasledovné stanovisko: 

 

 1.)  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. / 2016 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica  

 K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 



  Ekonomická komisia odporúča MsZ 

   Schváliť: 

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. / 2016 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica  

 

 

2.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. / 2016 o financovaní 

základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených  na území 

mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátom 

uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. / 2016 o financovaní základných 

umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených  na území mesta Banská 

Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo 

náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby 

 

3.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. / 2016 o určení miesta a 

času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. / 2016 o určení miesta a času 

zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách 

 

4.) Správa o začatí obstarávania – Zmeny a doplnky č. 6 územnoplánovacej dokumentácie 

mesta Banská Štiavnica 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

 A) Zozbierať a prerokovať všetky žiadosti na zmenu  ÚPN mesta Banská Štiavnica a po  



odsúhlasení ich zahrnúť do Zmien a doplnkov č. 6. 

     B) Schváliť: 

Správu o začatí obstarávania – Zmeny a doplnky č. 6 územnoplánovacej dokumentácie mesta 

Banská Štiavnica 

 

 

 

                RNDr. Pavel Bačík,  v.r. 

        predseda ekonomickej komisie 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Jarábeková 

V Banskej Štiavnici 10.2.2016 


