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Zápisnica zo zasadnutia Ekonomickej komisie pri MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 23.01.2019 

 

 

Prítomní členovia komisie:    

RNDr. Pavel Bačík   predseda komisie 

Mgr. Mikuláš Pál   podpredseda komisie 

Ing. Ján Čamaj   člen komisie 

Dušan Štrbák    člen komisie 

Ing. Matúš Turányi   člen komisie 

 

Ospravedlnení členovia komisie: 

Ing. Miroslav Belovický  člen komisie 

Ing. Igor Demian   člen komisie 

 

 

Program: 

1.) Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu  Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 

 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 

2.) Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2019 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.) Rôzne 

 

 

Po zvážení všetkých pripomienok členov komisie a predložených návrhov prijala ekonomická 

komisia k prejednaným materiálom nasledovné stanovisko: 

 

 

1.) Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu  Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018 

 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu  Mesta Banská Štiavnica č. 2/2018  o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Štiavnica 

Hlasovanie: prítomní 5, za 5, proti 0 
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2.) Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2019 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 postupne vyjadrili všetci členovia komisie. Pán RNDr. Pavel Bačík a pán Ing. 

Ján Čamaj sa priklonili k návrhu Mestskej rady – určenie dotácie na príslušný kalendárny rok na 

žiaka v zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi a inej právnickej alebo 

fyzickej osoby vo výške 94%. Pán Mgr. Mikuláš Pál, pán Dušan Štrbák a pán Ing. Matúš Turányi sa 

priklonili k pôvodnému návrhu, kde výška dotácie na príslušný rok na žiaka v zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi a inej právnickej alebo fyzickej osoby 

predstavuje 96%.  

 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2019 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 – dotácia vo výške 96 % 

Hlasovanie: prítomní 5, za 3, proti 2 

 

3.) Rôzne 

Pani PhDr. Katarína Harvanová oboznámila členov komisie s dokumentáciou k ochrane osobných 

údajov. 

 

 

 

 

 

                RNDr. Pavel Bačík,  v. r. 

        predseda ekonomickej komisie 

 

 

Zapísala: Ing. Vladimíra Staňová 

V Banskej Štiavnici 23.01.2019 


