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Zápisnica zo zasadnutia Ekonomickej komisie pri MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 17.06.2020 

 

Prítomní členovia komisie:    

RNDr. Pavel Bačík   predseda komisie 

Mgr. Mikuláš Pál   podpredseda komisie 

Ing. Ján Čamaj   člen komisie 

Ing. Igor Demian   člen komisie 

Dušan Štrbák    člen komisie 

Ing. Matúš Turányi   člen komisie 

 

Ospravedlnení členovia komisie: 

Ing. Miroslav Belovický  člen komisie 

 

Program: 

1.) Záverečný účet mesta Banská Štiavnica za rok 2019 

2.) Správa o stave majetku mesta po vykonanej inventarizácii k 30.11.2019  

3.) Rozbor hospodárenia Technických služieb, m.p. Banská Štiavnica k 31.12.2019 

4.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č.  /2020 o zavedení 

komplementárnej (doplnkovej) meny v obehu spoločne s národnou menou na území mesta 

Banská Štiavnica 

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

1/2012, ktorým sa vydáva: PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBÍSK  v meste Banská 

Štiavnica 

6.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území 

mesta Banská Štiavnica 

7.) Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2016 o sociálnych službách 

8.) Rôzne 

 

Po zvážení všetkých pripomienok členov komisie a predložených návrhov prijala ekonomická 

komisia k prerokovaným materiálom nasledovné stanovisko: 

 

 

1.) Záverečný účet mesta Banská Štiavnica za rok 2019 

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 

2019 

2. správu audítora za rok 2019 

 

B.  S c h v á l i ť 

1.  schodok rozpočtu mesta Banská Štiavnica za rok 2019 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 

            497 433,77 eur 

    

2. celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad 
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3. prevod do fondu rozvoja bývania      3 400,06 eur 

 

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

mesta vo výške                     20 278,31 eur 

                                                                                                  

 

2.) Správa o stave majetku mesta po vykonanej inventarizácii k 30.11.2019  

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia berie na vedomie:  

Správu o inventarizácii majetku mesta k 30.11.2019 vykonanú v zmysle Príkazu primátorky mesta        

č. 2/2019 
 

 

3.) Rozbor hospodárenia Technických služieb, m.p. Banská Štiavnica k 31.12.2019 

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 31. 12. 2019  / v  € / 

  - v nákladoch:    1 732 656,12    

- výnosoch:    1 725 768,01  

     -  hospodársky výsledok               -      6 888,11   

 

2. Čerpanie rozpočtu TS, m.p. Banská Štiavnica k 31.12.2019 a to: 

 

Rozpočet  / v  € / 

a. Bežný rozpočet 

                                                                             Schválený                    Skutočnosť 

      Bežný rozpočet príjmy:        981 861,00                    907 527,69 

Bežný rozpočet výdavky:                             981 861,00                    899 056,80  

Prebytok BR:                                      0,00                      +8 470,89 

            

b. Kapitálový  rozpočet 

 

Kapitálový rozpočet príjmy:                           97 024,00                       68 954,99 

Kapitálový rozpočet výdavky:                        97 024,00                       68 954,99 

Prebytok kapitálový rozpočet :                                0,00                                0,00   

 

c. Finančné operácie príjmy:                       900,00                            518,70 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia  

Príjmy:                           1 079 785,00                     977 001,38 

Výdavky:                             1 079 785,00                 968 011,79 

      Prebytok :                                               0,00                       +8 989,59  
         

 

4.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č.  /2020 o zavedení 

komplementárnej (doplnkovej) meny v obehu spoločne s národnou menou na území mesta 

Banská Štiavnica 

Ekonomická komisia berie na vedomie: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č.  /2020 o zavedení 

komplementárnej (doplnkovej) meny v obehu spoločne s národnou menou na území mesta Banská 

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

1/2012, ktorým sa vydáva: PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBÍSK  v meste 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 číslo 1/2012, 

ktorým sa vydáva: PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBÍSK v meste Banská Štiavnica 

 

 

6.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území 

mesta Banská Štiavnica 

Ekonomická komisia berie na vedomie: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta 

Banská Štiavnica 

 

 

7.) Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2016 o sociálnych službách 

K danému bodu bola vznesená pripomienka: 

Ekonomická komisia navrhuje upraviť v Čl. II v ust. § 5 Spôsob určenia úhrady, výška úhrady ods. 

(3) nasledovne: 

Suma úhrady prijímateľa sociálnej služby za poskytované úkony opatrovateľskej služby podľa 

osobitného predpisu je: 

- 1,30 €/hod. pre 8-hodinovú dobu poskytovania sociálnej služby v časovom rozmedzí podľa 

dohody od 6:00 hod. do 18:00 hod.  

- 3,50 €/hod. od 18:00 hod. do 24:00 hod a od 00:00 hod. do 06:00 hod. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2016 o sociálnych službách 

 

 

 

 

                RNDr. Pavel Bačík,  v. r. 

        predseda ekonomickej komisie 

 

 

Zapísala: Ing. Vladimíra Staňová 

V Banskej Štiavnici 17.06.2020 


