
 

 

Zápisnica zo zasadnutia Ekonomickej komisie pri MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 11.08.2021 

 

Prítomní členovia komisie:    

RNDr. Pavel Bačík   predseda komisie 

Dušan Štrbák    člen komisie 

Ing. Matúš Turányi   člen komisie 

Ing. Igor Demian   člen komisie 

Ing. Miroslav Belovický  člen komisie 

 

Ospravedlnení členovia komisie: 

Ing. Ján Čamaj   člen komisie 

Mgr. Mikuláš Pál   podpredseda komisie 

 

 

Program: 

1.) Návrh Dodatku č. 5 k VZN 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. 2/2021 

o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica 

3.) Návrh na rozpočtové opatrenia č. 2/2021  

4.) Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020 

 

 

Po zvážení všetkých pripomienok členov komisie a predložených návrhov prijala ekonomická 

komisia k prerokovanému materiálu nasledovné stanovisko: 

 

 

1.) Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 5/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Banská Štiavnica 

Ekonomická komisia  

     Berie na vedomie: 

Návrh Dodatku č. 5 k VZN 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. 2/2021 

o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti 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. 2/2021 o určení 

výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica 

Hlasovanie: prítomní 5, za 5 

 



 

 

 

3.) Návrh na rozpočtové opatrenia č. 2/2021 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Návrh na rozpočtové opatrenia č. 2/2021 

Hlasovanie: prítomní 5, za 5 

 

4.) Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

1. Súvahu konsolidovaného celku k 31.12.2020:  

- Aktíva      78 202 555,34 € 

- Pasíva      78 202 555,34 € 

 

2. Výkaz ziskov a strát konsolidovaného celku k 31.12.2020: 

- Náklady     12 314 240,00 € 

- Výnosy     12 365 825,55 € 

- Hospodársky výsledok za celok                    51 585,55 € 

Hlasovanie: prítomní 5, za 5 

 

 

 

                RNDr. Pavel Bačík,  v. r. 

        predseda ekonomickej komisie 

 

Zapísala: Ing. Vladimíra Staňová 

V Banskej Štiavnici 11.08.2021 


