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Zápisnica zo zasadnutia Ekonomickej komisie pri MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 30.09.2020 

 

Prítomní členovia komisie:    

RNDr. Pavel Bačík   predseda komisie 

Mgr. Mikuláš Pál   podpredseda komisie 

Ing. Ján Čamaj   člen komisie 

Ing. Igor Demian   člen komisie 

Ing. Miroslav Belovický  člen komisie 

 

Ospravedlnení členovia komisie: 

Dušan Štrbák    člen komisie 

Ing. Matúš Turányi   člen komisie 

 

Program: 

1.) Nízkouhlíková stratégia Mesta Banská Štiavnica – strategický dokument 

2.) Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými    

     stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica 

3.) Návrh na rozpočtové opatrenia č. 3/2020 

4.) Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci 

5.) Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 30.06.2020 

6.) Výročná správa  ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019 

7.) Rôzne 

 

Po zvážení všetkých pripomienok členov komisie a predložených návrhov prijala ekonomická 

komisia k prerokovaným materiálom nasledovné stanovisko: 

 

 

1.) Nízkouhlíková stratégia Mesta Banská Štiavnica – strategický dokument 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Nízkouhlíkovú stratégiu Mesta Banská Štiavnica – strategický dokument 
Hlasovanie: prítomní 5, za 5 

2.) Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými    

     stavebnými odpadmi na území mesta Banská Štiavnica 

K danému bodu bola vznesená pripomienka. 

Ekonomická komisia navrhuje po prečíslovaní bod č. 5 nahradiť textom nasledovne: 

„ Držitelia odpadu, ktorí sú poplatníkmi mesta a sú vlastníci alebo správcovia nehnuteľností, ktorí 

využívajú svoje nehnuteľnosti na rekreačné účely a nezdržujú sa v čase odvozu odpadu na území 

mesta, môžu ukladať zmesový KO na zberný dvor v množstve 30 kg na nehnuteľnosť na 1 odber 

bezplatne. Množstvo zmesového KO nad 30 kg je klasifikované ako mimoriadny odber, ktorý je 

spoplatnený podľa aktuálneho cenníka“. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území mesta Banská Štiavnica 
Hlasovanie: prítomní 5, za 5 
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3.) Návrh na rozpočtové opatrenia č. 3/2020 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Návrh na rozpočtové opatrenia č. 3/2020 
Hlasovanie: prítomní 5, za 5 

 

4.) Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

1. Prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR na výkon samosprávnych 

pôsobností mesta Banská Štiavnica z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických 

osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID19, v sume 244 073 € bezúročne so 

splatnosťou v ročných splátkach k 31.10. v rokoch 2024 až 2027. 

2.  Výkon všetkých majetkovo - právnych úkonov súvisiacich s prijatím návratnej finančnej 

výpomoci od Ministerstva financií SR  
Hlasovanie: prítomní 5, za 5 

 

5.) Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 30.06.2020 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Rozbor hospodárenia TS, m. p. Banská Štiavnica k 30.06.2020 
Hlasovanie: prítomní 5, za 5 

 

6.) Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

1. Súvahu konsolidovaného celku k 31.12.2019:  

- Aktíva      76 564 895,19 € 

- Pasíva      76 564 895,19 € 

 

2. Výkaz ziskov a strát konsolidovaného celku k 31.12.2019: 

- Náklady     12 700 539,13 € 

- Výnosy     12 074 228,73 € 

- Hospodársky výsledok za celok           -      626 310,40 € 
Hlasovanie: prítomní 5, za 5 

 

 

 

                RNDr. Pavel Bačík,  v. r. 

        predseda ekonomickej komisie 

 

Zapísala: Ing. Vladimíra Staňová 

V Banskej Štiavnici 30.09.2020 


