
Zápisnica zo zasadnutia Ekonomickej komisie pri MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 10.8.2016 

 

 

Prítomní členovia komisie:    

RNDr. Pavel Bačík   predseda komisie 

Dušan Beránek   podpredseda komisie 

Ing. Miroslav Belovický  člen komisie 

Ospravedlnení: 

Mgr. Pavol Balžanka   člen komisie 

Ing. Igor Demian   člen komisie 

Prizvaní:  

Ing. Kamila Lievajová  vedúca ekon. odd. MsÚ  

 

Program: 

1. Čerpanie rozpočtu Technických služieb, m.p., Banská Štiavnica k 30.6.2016 

2. Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015 

3. Plnenie rozpočtu Mesta Banská Štiavnica a ním zriadených rozpočtových organizácií k 

30.6.2016 

4. Zvýšenie dotácie na originálne kompetencie pre Materskú školu Ul. Mierová č. 2 a 

Materskú školu Ul. 1.mája č. 4  

5. Návrh Dodatku č.3 k VZN Mesta Banská Štiavnica č.2/2013 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 

Mesto Banská Štiavnica 

6. Rôzne 

 

Po zvážení všetkých pripomienok členov komisie a predložených návrhov prijala ekonomická 

komisia k prejednaným materiálom nasledovné stanovisko: 

 

 1.)  Čerpanie rozpočtu Technických služieb, m.p., Banská Štiavnica k 30.6.2016 

 K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

        Ekonomická komisia odporúča MsZ 

   Schváliť: 

 Čerpanie rozpočtu Technických služieb, m.p. Banská Štiavnica k 30.6.2016 



2.) Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015 

 K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015 

 

3.) Plnenie rozpočtu Mesta Banská Štiavnica a ním zriadených rozpočtových organizácií k 

30.6.2016 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Plnenie rozpočtu Mesta Banská Štiavnica a ním zriadených rozpočtových organizácií k 30.6.2016 

 

4.) Zvýšenie dotácie na originálne kompetencie pre Materskú školu Ul. Mierová č. 2 a 

Materskú školu Ul. 1. mája č. 4. 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

 Schváliť: 

 1)  zvýšenie dotácie na originálne kompetencie pre Materskú školu Ul. Mierová č. 2 pre rok 2016  

o 1 345,75 eur pričom táto dotácia bude poskytnutá z prostriedkov, ktoré mesto kumuluje na 

správu školských budov. 

 

2)   zvýšenie dotácie na originálne kompetencie pre Materskú školu Ul. 1.  mája č. 4 pre rok 2016  o 

2 604 eur pričom táto dotácia bude poskytnutá z prostriedkov, ktoré mesto kumuluje  na správu 

školských budov. 

 

5.) Návrh Dodatku č.3 k VZN Mesta Banská Štiavnica č.2/2013 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 

Mesto Banská Štiavnica 



K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Návrh Dodatku č.3 k VZN Mesta Banská Štiavnica č.2/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská 

Štiavnica 

 

                RNDr. Pavel Bačík,  v.r. 

        predseda ekonomickej komisie 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Jarábeková 

V Banskej Štiavnici 11.8.2016 


