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Zápisnica zo zasadnutia Ekonomickej komisie pri MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 14.08.2019 

 

Prítomní členovia komisie:    

RNDr. Pavel Bačík   predseda komisie 

Mgr. Mikuláš Pál   podpredseda komisie 

Ing. Miroslav Belovický  člen komisie 

Dušan Štrbák    člen komisie 

Ing. Matúš Turányi   člen komisie 

Ing. Igor Demian   člen komisie 

 

Ospravedlnení členovia komisie: 

Ing. Ján Čamaj   člen komisie 

 

Program: 
 

1.) Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  

a  drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica 

2.) Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 

o sociálnych službách  

3.) Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 2/2009  

– Štatút mesta 

4.) Návrh Dodatku č. 2 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.) Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018 

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

k 30.6.2019 

7.) Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 30.06. 2019 

8.) Program odpadového hospodárstva Mesta Banská Štiavnica na roky 2016 – 2020 

9.) Rôzne - Zber ZKO od právnických osôb pomocou označených vriec 

         - Návrh na uzatvorenie zmluvy o úvere 

                     - Návrh na rozpočtové opatrenia 

 

Po zvážení všetkých pripomienok členov komisie a predložených návrhov prijala ekonomická 

komisia k prerokovaným materiálom nasledovné stanovisko: 

 

1.) Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a  

drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica 

K danému bodu bola vznesená pripomienka: 

Ekonomická komisia navrhuje do VZN doplniť:  

Právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikatelia, ktorí využívajú na zber komunálneho odpadu 

vrecia sú povinní tento odpad vyložiť v deň zvozu odpadu v čase od 05:00 do 07:00 hod.  

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Návrh VZN Mesta Banská Štiavnica č. /2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a  drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica 

Hlasovanie: prítomní 6, za 6 



2 

 

 

2.) Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 

o sociálnych službách  

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 

o sociálnych službách  

Hlasovanie: prítomní 6, za 6 

 

3.) Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 2/2009  

– Štatút mesta 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 2/2009 – Štatút 

mesta 

Hlasovanie: prítomní 6, za 6 

 

4.) Návrh Dodatku č. 2 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. 2 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 

Hlasovanie: prítomní 6, za 6 

 

5.) Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

1. Súvahu konsolidovaného celku k 31.12.2018:  

- Aktíva      75 085 496,20 € 

- Pasíva      75 085 496,20 € 

 

2. Výkaz ziskov a strát konsolidovaného celku k 31.12.2018: 

- Náklady     11 435 494,69 € 

- Výnosy     11 156 909,78 € 

- Hospodársky výsledok za celok           -      278 584,91 € 

Hlasovanie: prítomní 6, za 6 
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6.) Plnenie rozpočtu Mesta Banská Štiavnica a ním zriadených rozpočtových organizácií  

k 30.6.2019 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

A. plnenie rozpočtu  mesta podľa platnej rozpočtovej klasifikácie k 30.6.2019 nasledovne: 

 

1. Bežný rozpočet 

- príjmy    4 159 054,16 eur 

- výdavky    2 600 652,12 eur 

  

2. Kapitálový rozpočet 

- príjmy       878 960,10 eur  

- výdavky       710 202,40 eur 

 

3. Školy a školské zariadenia: 

- príjmy        219 489,51eur 

- výdavky    1 418 795,91eur 

 

4. Príjmy spolu                5 257 503,77 eur 

5. Výdavky spolu     4 729 650,43 eur 

Rozdiel         527 853,34 eur 

 

6. Finančné operácie 

- príjmy        355 782,58 eur 

- výdavky          76 621,26 eur 

 

B. Monitorovaciu správu programového rozpočtu Mesta Banská Štiavnica k 30.6.2019 

Hlasovanie: prítomní 6, za 6 

 

7.) Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 30.06.2019 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

A. S c h v á l i ť  

 

1. Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 30.06.2019  / v  € / 

  - v nákladoch:                    763 906,49    

- výnosoch:                     753 641,09  

     -  hospodársky výsledok         - 10 265,40    

 

2. Čerpanie rozpočtu TS, m.p. Banská Štiavnica k 30.06.2019 a to: 

 

 

3. Rozpočet  / v  € / 

a. Bežný rozpočet 

                                                                        Schválený                    Skutočnosť 

      Bežný rozpočet príjmy :                          917 891,00                    460 432,93 

Bežný rozpočet výdavky:                        917 891,00                    417 506,16  

Prebytok BR                    :              0,00                     +42 926,77 
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b. Kapitálový  rozpočet 

 

Kapitálový rozpočet príjmy :                  224 576,00                    199 904,60 

Kapitálový rozpočet výdavky:                224 576,00                    239 004,60 

Prebytok kapitálový rozpočet :                          0,00                     -39 100,00   

 

c. Nedaňové príjmy :             900,00                           784,04 

 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia  

Príjmy:                     1 143 367,00                   661 121,57 

Výdavky:                       1 143 367,00         656 510,76 

      Prebytok :                                          0,00                    + 4 610,81 

Hlasovanie: prítomní 6, za 6 

 

8.) Program odpadového hospodárstva Mesta Banská Štiavnica na roky 2016 – 2020 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia berie na vedomie: 

Program odpadového hospodárstva Mesta Banská Štiavnica na roky 2016 – 2020 

 

 

9.) Rôzne: 

• Zber ZKO od právnických osôb pomocou označených vriec 

K danému bodu bola vznesená pripomienka: 

Ekonomická komisia odporúča zapracovať do VZN Mesta Banská Štiavnica o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady správu o Zbere ZKO od právnických osôb 

pomocou označovaných vriec. 

Hlasovanie: prítomní 6, za 6 

• Návrh na uzatvorenie zmluvy o úvere. 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

A. zobrať na vedomie  

Stanovisko hlavného kontrolóra k úveru 

 

B. schváliť 

uzatvorenie zmluvy o úvere s Prima bankou Slovensko, a.s. s  podmienkami:  

- výška úveru     171 474 € 

- účel     financovanie  investičnej akcie - Modernizácia                         

verejného osvetlenia mesta Banská Štiavnica použitím LED 

technológie – Štefultov a časť ulice Dolná 

 - čerpanie úveru   do 31.10.2019  

- splatnosť úveru   5 rokov 

- úroková sadzba 12M EURIBOR + úroková marža  0,50 %  

- spracovateľský poplatok  430 € 

- záväzková provízia   0 

- poplatok za predčasné  

  splatenie úveru   300 €  

- zabezpečenie úveru bez zabezpečenia 

Hlasovanie: prítomní 6, za 6 
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• Návrh na rozpočtové opatrenia. 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

Schváliť: 

1. presun finančných prostriedkov vo výške 5 642,81 € z kapitoly 08.2.0 položka 717 002 

rekonštrukcia radnice  na  kapitolu 04.5.1 položka 717 002 - rekonštrukcia Ulice Antona 

Pécha  

2. prekročenie výdavkov na rekonštrukciu Ul. Antona Pécha vo výške 6 468,43 €, pričom 

výdavky budú hradené zo zostatku dotácie poskytnutej Ministerstvom financií SR  z roku 

2018 vo výške 6 468,43 €. 

3. presun finančných prostriedkov vo výške 20 000 € z kapitoly 08.2.0 položka 717 002 

rekonštrukcia radnice  na kapitolu 06.2.0 položka 716 vypracovanie PD vodovod Banky.  

4. presun finančných prostriedkov vo výške 16 841 € z kapitoly 08.2.0 položka 717 002 

rekonštrukcia radnice a 3 345 € z kapitoly 08.4.0 položka 719 002 pamätník SNP na 

kapitolu 04.5.1 položka 717 001 vybudovanie parkoviska na Ul. Dolná- sadové úpravy 

5. prekročenie výdavkov na sadové úpravy parkoviska na Ul. Dolná vo výške  5 626 €, pričom 

výdavky budú hradené z rezervného fondu mesta vo výške 5 626 €. 

6. presun finančných prostriedkov vo výške 7 847 € z kapitoly 05.2.0 položka 632 002 

zrážková voda z verejných priestranstiev na kapitolu 08.2.0 položka 635 006 Belházyovský 

dom, výmena vnútorných okenných výplní. 

7.  presun finančných prostriedkov vo výške 4 593 € z kapitoly 05.2.0 položka 632 002 

zrážková voda z verejných priestranstiev na kapitolu 08.2.0 položka 635 006 Rubigall – 

obnova fasády. 

8. prekročenie výdavkov na rekonštrukciu Szitnyayovského domu (ZUŠ) vo výške 4 244,26 €, 

pričom výdavky budú hradené z prostriedkov na správu školských budov.  

9. prekročenie výdavkov na úhradu miezd a odvodov ZŠ J. Kollára vo výške 10 000 €, pričom 

výdavky budú hradené z prostriedkov na správu školských budov.  

10.  prekročenie výdavkov na transfer pre Technické služby, m.p. na zber a likvidáciu 

komunálneho odpadu vo výške 60 000 €, pričom výdavky budú hradené zo zvýšeného 

príjmu  na výnose dane pre územnú samosprávu 

11. presun finančných prostriedkov vo výške 5 000 € z kapitoly 05.1.0 položka 641 001 transfer 

pre Technické služby, m.p. na rekultivovanú skládku a 5 000 € z kapitoly 5.1.0 položka 641 

001 transfer pre Technické služby m.p. na separovaný zber na kapitolu 05.1.0 položka 

641 001 transfer pre Technické služby  m.p.  na zber a likvidáciu komunálneho odpadu. 

12. presun finančných prostriedkov vo výške 10 000 € z kapitoly 05.2.0 položka 632 002 

zrážková voda z verejných priestranstiev a 10 000 € z kapitoly 04.5.1 položka 641 001 

transfer pre Technické služby, m.p. na údržbu miestnych komunikácií na kapitolu 06.2.0 

položka 641 001 transfer pre TS, m.p. na čistenie mesta 

13. presun finančných prostriedkov vo výške 5 000 € z kapitoly 01.1.1 položka 635 006 údržba 

majetku mesta na kapitolu 04.5.1 položka 641 001 transfer pre Technické služby, m.p. na 

zimnú údržbu 

Hlasovanie: prítomní 6, za 6 

 

 

                RNDr. Pavel Bačík,  v. r. 

        predseda ekonomickej komisie 

 

 

Zapísala: Ing. Vladimíra Staňová 

V Banskej Štiavnici 14.08.2019 


