
 

 

Zápisnica zo zasadnutia Ekonomickej komisie pri MsZ v Banskej Štiavnici, 

konaného dňa 15.06.2022 

 

Prítomní členovia komisie:    

RNDr. Pavel Bačík   predseda komisie 

Mgr. Mikuláš Pál   podpredseda komisie 

Dušan Štrbák    člen komisie 

Ing. Matúš Turányi   člen komisie 

Ing. Miroslav Belovický  člen komisie 

Ing. Ján Čamaj   člen komisie 

 

Neprítomní členovia komisie: 

Ing. Igor Demian   člen komisie 

 

 

Program: 

1.) Návrh nového cenníka mechanizmov Technických služieb, m. p.  

2.) Rozbor hospodárenia Technických služieb, m.p. Banská Štiavnica k 31.12.2021 

3.) Záverečný účet mesta Banská Štiavnica za rok 2021 

4.) Správa o stave majetku mesta po vykonanej inventarizácii k 30.11.2021 

5.) Návrh na rozpočtové opatrenia č. 3/2022 

6.) Návrh na upustenie od vymáhania  nevymožiteľných pohľadávok – Technické služby, m.p. 

7.) Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávky – Mesto Banská Štiavnica 

8.) Rôzne 

 

Po zvážení všetkých pripomienok členov komisie a predložených návrhov prijala ekonomická 

komisia k prerokovanému materiálu nasledovné stanovisko: 

 

 

1.) Návrh nového cenníka mechanizmov Technických služieb, m. p.  

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Návrh nového cenníka mechanizmov Technických služieb, m. p.  

 

2.) Rozbor hospodárenia Technických služieb, m.p. Banská Štiavnica k 31.12.2021 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Rozbor hospodárenia Technických služieb, m.p. Banská Štiavnica k 31.12.2021 

 

3.) Záverečný účet mesta Banská Štiavnica za rok 2021 

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 2021 

2. správu audítora za rok 2021 

 

 

 



 

 

B.  S c h v á l i ť 

1. prebytok rozpočtu mesta Banská Štiavnica za rok 2021 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                                                                                                 

692 968,90 €  

   

2. celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad 

 

3. prevod prebytku rozpočtu a prebytku finančných operácií do rezervného fondu mesta 

vo výške          174 046,37 € 

 

4.) Správa o stave majetku mesta po vykonanej inventarizácii k 30.11.2021 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia berie na vedomie:  

Správu o stave majetku mesta po vykonanej inventarizácii k 30.11.2021 

 

 

5.) Návrh na rozpočtové opatrenia č. 3/2022 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Návrh na rozpočtové opatrenia č. 3/2022 

 

6.) Návrh na upustenie od vymáhania  nevymožiteľných pohľadávok – Technické služby, m.p. 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Návrh na upustenie od vymáhania  nevymožiteľných pohľadávok – Technické služby, m.p. 

 

 

7.) Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávky – Mesto Banská Štiavnica 

K danému bodu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Ekonomická komisia odporúča MsZ 

     Schváliť: 

Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávky – Mesto Banská Štiavnica 

 

 

 

                RNDr. Pavel Bačík,  v. r. 

        predseda ekonomickej komisie 

 

Zapísala: Mgr. Miroslava Sláviková 

V Banskej Štiavnici 15.06.2022 


