
Zápisnica zo zasadnutia Ekonomickej komisie pri MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 22.11.2017 

 

Prítomní členovia komisie:    

RNDr. Pavel Bačík   predseda komisie 

Ing. Miroslav Belovický  člen komisie 

Ing. Igor Demian   člen komisie 

 

Ospravedlnení: 

Dušan Beránek   podpredseda komisie 

Mgr. Pavol Balžanka   člen komisie 

 

Prizvaní:  

Ing. Kamila Lievajová  vedúca ekon. odd. MsÚ 

RNDr. Zuzana Šušková  zamestnankyňa Odd. RRaMV MsÚ  

Ing. Marián Zimmermann  zástupca primátorky mesta 

Mgr. Peter Chytil   zamestnanec TIK  

 

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 určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. /2017 o ochrane 

ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 

4. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 4/2017  

o evidencii pamätihodností mesta 

5. Informatívna správa o ďalších možnostiach rozvoja Mestských kúpeľov - plavárne 

6. 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 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

 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 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 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. /2017 o určení výšky   

 príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých 

 zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica 

3.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. /2017 o ochrane 

ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 

K danému bodu boli vznesené pripomienky: 

Ekonomická komisia odporúča: 

 Bližšie špecifikovať mobilný zdroj § 2 ods. 3. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č. /2017 o ochrane ovzdušia 

 a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 

4.) Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 4/2017 

o evidencii pamätihodností mesta 

 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

 Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 4/2017 o 

 evidencii pamätihodností mesta 

5.) Informatívna správa o ďalších možnostiach rozvoja Mestských kúpeľov – plavárne 

 

A) Ekonomická komisia berie na vedomie: 

Informatívnu správu o ďalších možnostiach rozvoja Mestských kúpeľov – plavárne 

 

B) Ekonomická komisia navrhuje realizovať zníženie stropu nad plaveckým bazénom, zníženie 

hĺbky bazéna a jeho rekonštrukciu, rekonštrukciu vzduchotechniky. Investíciu je potrebné vyčísliť a 

vyjadriť  návratnosť investícií. 

 

                RNDr. Pavel Bačík,  v. r. 

        predseda ekonomickej komisie 

Zapísala: Ing. Vladimíra Staňová 

V Banskej Štiavnici 22.11.2017 


