
Zápisnica zo zasadnutia Ekonomickej komisie pri MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 20.02.2017 

 

Prítomní členovia komisie:    

RNDr. Pavel Bačík   predseda komisie 

Mgr. Pavol Balžanka   člen komisie 

Ing. Miroslav Belovický  člen komisie 

Ospravedlnení: 

Dušan Beránek   podpredseda komisie 

Ing. Igor Demian   člen komisie 

Prizvaní:  

Ing. Kamila Lievajová  vedúca ekon. odd. MsÚ 

Ing. Marián Zimmermann   zástupca primátora mesta  

 

Program: 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č.  /2017 o parkovaní 

vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č.  /2017 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 Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 3/2013 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 

4. Rôzne 

 

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.  /2017 o parkovaní 

vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská Štiavnica 

  Ekonomická komisia berie na vedomie stiahnutie Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 

Mesta Banská Štiavnica č. /2017 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych 

komunikácií na území mesta Banská Štiavnica 

Hlasovanie: prítomní 3, za 3, proti 0 

 



2.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č.  /2017 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 sa vyjadril pán Mgr. Balžanka, ktorý prezentoval svoj nesúhlas so znížením 

percenta dotácie na žiaka v zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi a inej 

právnickej alebo fyzickej osoby z 98 % na 96 %.  

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č.  /2017 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 

Hlasovanie: prítomní 3, za 2, proti 1 

3.) Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 3/2013  

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 3/2013              

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 

Hlasovanie: prítomní 3, za 3, proti 0 

4.) Rôzne 

Prítomní členovia ekonomickej komisie si požiadali o predloženie nasledovných materiálov: 

A) výška vybratej dane za ubytovanie od roku 2013  

B) počet návštevníkov mesta Banská Štiavnica od roku 2013 

                RNDr. Pavel Bačík,  v.r. 

        predseda ekonomickej komisie 

Zapísala: Ing. Vladimíra Staňová 

V Banskej Štiavnici 20.02.2017 


