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Zápisnica zo zasadnutia Ekonomickej komisie pri MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 22.05.2019 

 

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 

Ing. Igor Demian   člen komisie 

 

Ospravedlnení členovia komisie: 

Ing. Miroslav Belovický  člen komisie 

 

Program: 

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

č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica 

2.) Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica                   

č. 9/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania              

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v meste Banská Štiavnica podľa  

miestnych podmienok 

3.) Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu  Mesta Banská Štiavnica                        

č. 8/2017 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území 

mesta Banská Štiavnica     

4.) Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu  Mesta Banská Štiavnica č.  1/2019 

 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 

5.) Rozbor hospodárenia Technických služieb, m.p. Banská Štiavnica k 31.12.2018 

6.) Záverečný účet mesta Banská Štiavnica za rok 2018 

7.) Správa o stave majetku mesta po vykonanej inventarizácii k 30.11.2018  

8.) Rôzne 

 

 

Po zvážení všetkých pripomienok členov komisie a predložených návrhov prijala ekonomická 

komisia k prerokovaným materiálom nasledovné stanovisko: 

 

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

č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica 

 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 
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     Schváliť: 

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

č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území mesta Banská Štiavnica 

 

2.) Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica                         

č. 9/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových 

vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v meste Banská Štiavnica podľa miestnych podmienok 

 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica                             

č. 9/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o 

zneškodňovaní obsahu žúmp v meste Banská Štiavnica podľa  miestnych podmienok 

 

 

3.) Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu  Mesta Banská Štiavnica                        

č. 8/2017 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 Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu  Mesta Banská Štiavnica č. 8/2017 

o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Banská 

Štiavnica     

 

 

4.) Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu  Mesta Banská Štiavnica č.  1/2019 

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 neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu  Mesta Banská Štiavnica č.  1/2019 

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 
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5.) Rozbor hospodárenia Technických služieb, m.p. Banská Štiavnica k 31.12.2018 

 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

1. Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 31. 12. 2018  / v  € / 

  - v nákladoch:                   1 427 652,21    

- výnosoch:                    1 429 322,38  

     -  hospodársky výsledok         +    1 670,17    

 

2. Použitie hospodárskeho výsledku na umorenie straty predchádzajúcich období 

 

3. Čerpanie rozpočtu TS, m.p. Banská Štiavnica k 31.12.2018 a to: 

 

Rozpočet  / v  € / 

a. Bežný rozpočet 

                                                                        Schválený                    Skutočnosť 

      Bežný rozpočet príjmy :                          802 690,00                    791 349,69 

Bežný rozpočet výdavky:                        802 690,00                    793 439,82  

Schodok BR                    :              0,00                      - 2 090,13 

           

b. Kapitálový  rozpočet 

 

Kapitálový rozpočet príjmy :                  446 700,32                    397 908,58 

Kapitálový rozpočet výdavky:                446 700,32                    391 395,38 

Prebytok kapitálový rozpočet :                          0,00                      +6 513,20   

 

c. Finančné operácie príjmy:          900,00                 731,14 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia  

Príjmy:                     1 250 290,32                   1 189 989,41 

Výdavky:                       1 250 290,32         1 185 565,96 

      Prebytok :                                          0,00                       +4 423,45  

 

 

6.) Záverečný účet mesta Banská Štiavnica za rok 2018 

 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

A. Z o b r a ť   n a   v e d o m i e 

1. stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Banská Štiavnica za rok 

2018 

2. správu audítora za rok 2018 

 

B.  S c h v á l i ť 

1. prebytok rozpočtu mesta Banská Štiavnica za rok 2018 v súlade s § 10 ods.3 písm. a) 

a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 

            120 472,45 eur 
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2. celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad 

 

 

3. prevod do fondu rozvoja bývania      19 030,20 eur 

 

4. prevod prebytku rozpočtu a prebytku finančných operácií do rezervného fondu 

              vo výške             

131 683,51 eur 

                                                                                                  

 

 

7.) Správa o stave majetku mesta po vykonanej inventarizácii k 30.11.2018  

 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Správu o inventarizácii majetku mesta k 30.11.2018 vykonanú v zmysle Príkazu  primátorky mesta 

č. 1/2018 a Príkazu primátorky mesta č. 2/2018 

 

 

 

 

 

 

 

                RNDr. Pavel Bačík,  v. r. 

        predseda ekonomickej komisie 

 

 

Zapísala: Ing. Vladimíra Staňová 

V Banskej Štiavnici 22.05.2019 


