
 

 

Zápisnica zo zasadnutia Ekonomickej komisie pri MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 16.06.2021 

 

Prítomní členovia komisie:    

RNDr. Pavel Bačík   predseda komisie 

Mgr. Mikuláš Pál   podpredseda komisie 

Dušan Štrbák    člen komisie 

Ing. Matúš Turányi   člen komisie 

 

Neprítomní členovia komisie: 

Ing. Igor Demian   člen komisie 

Ing. Miroslav Belovický  člen komisie 

Ing. Ján Čamaj   člen komisie 

 

Program: 

1.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č. /2021 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica 

2.) Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 

o sociálnych službách 

3.) Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č.1/2020 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na 

území mesta Banská Štiavnica 

4.) Rozbor hospodárenia Technických služieb, m.p. Banská Štiavnica k 31.12.2020 

5.) Záverečný účet mesta Banská Štiavnica za rok 2020 

6.) Správa o stave majetku mesta po vykonanej inventarizácii k 30.11.2020 

7.) Návrh na rozpočtové opatrenia č. 1/2021 

 

Po zvážení všetkých pripomienok členov komisie a predložených návrhov prijala ekonomická 

komisia k prerokovanému materiálu nasledovné stanovisko: 

 

 

1.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č. /2021 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je Mesto Banská Štiavnica 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica č. /2021 o určení výšky príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto 

Banská Štiavnica 

Hlasovanie: prítomní 4, za 4 

 

2.) Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 

o sociálnych službách 

K danému bodu bola vznesená pripomienka: 

Ekonomická komisia odporúča pripraviť verejné obstaranie na poskytovanie tejto služby na rok 

2022, prípadne aj 2023. Podmienky poskytovania tejto služby navrhujeme prerokovať v komisii 

sociálnej, bytovej a zdravotníctva a v komisii ekonomickej. 

http://www.banskastiavnica.sk/obcan/samosprava/komisie/komisia-zdravotna-socialna-a-bytova.html
http://www.banskastiavnica.sk/obcan/samosprava/komisie/komisia-zdravotna-socialna-a-bytova.html


 

 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 

o sociálnych službách 

Hlasovanie: prítomní 4, za 4 

 

3.) Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č.1/2020 

o dočasnom parkovaní motorových 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.1/2020 

o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na 

území mesta Banská Štiavnica 

Hlasovanie: prítomní 4, za 4 

 

4.) Rozbor hospodárenia Technických služieb, m.p. Banská Štiavnica k 31.12.2020 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia berie na vedomie: 

Rozbor hospodárenia Technických služieb, m.p. Banská Štiavnica k 31.12.2020 

 

 

5.) Záverečný účet mesta Banská Štiavnica za rok 2020 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Záverečný účet mesta Banská Štiavnica za rok 2020 

Hlasovanie: prítomní 4, za 4 

 

 

6.) Správa o stave majetku mesta po vykonanej inventarizácii k 30.11.2020 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia berie na vedomie:  

Správu o stave majetku mesta po vykonanej inventarizácii k 30.11.2020 

 

 

7.) Návrh na rozpočtové opatrenia č. 1/2021 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Návrh na rozpočtové opatrenia č. 1/2021 

Hlasovanie: prítomní 4, za 4 

                RNDr. Pavel Bačík,  v. r. 

        predseda ekonomickej komisie 

 

Zapísala: Ing. Vladimíra Staňová 

V Banskej Štiavnici 16.06.2021 


