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Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo
Schvaľuje
a) I. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2017 v zmysle predloženého návrhu.
b) použitie rezervného fondu mesta na krytie kapitálových výdavkov mesta v sume 43 400 Eur.
c) zvýšenie dotácie z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom o sumu 2.000,- Eur (slovom dvetisíc Eur) pre
prijímateľa: FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o. IČO: 47239140, sídlo: Partizánska
154/10, 965 01 Žiar nad Hronom, SR. Účel dotácie: zabezpečenie podpory činnosti futbalového
klubu, a to vo všetkých kategóriách, na realizáciu a materiálno - technické a organizačno administratívne zabezpečenie súťaží, na prenájom nebytových priestorov, telocviční a ihrísk, na
dopravu, ubytovanie, štartovné, cestovné, trénerskú a rozhodcovskú činnosť v roku 2017.
d) do obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., IČO: 31 609 651,
so sídlom A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom, zapísanej v Obchodnom registri Okresného
súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2034/S (ďalej ako „Spoločnosť“) peňažný vklad
spoločníka – Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125, so sídlom Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad
Hronom, vo výške 500 000,00 Eur, pričom Mesto Žiar nad Hronom je povinné v plnom rozsahu
prevziať záväzok na nový peňažný vklad na zvýšenie základného imania Spoločnosti vo výške
500 000,00 Eur.
e) zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom,
spol. s r.o., IČO: 31 609 651, so sídlom A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom, zapísanej v
Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2034/S (ďalej ako
„Spoločnosť“), pričom základné imanie Spoločnosti sa zvyšuje z doterajšej výšky 1 642 000,00 Eur
na celkovú výšku 2 142 000,00 Eur, t.j. základné imanie Spoločnosti sa zvyšuje o sumu 500 000,00
Eur, a to peňažným vkladom spoločníka – Mesto Žiar nad Hronom, IČO: 00 321 125, so sídlom Š.
Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom, vo výške 500 000,00 Eur, pričom Mesto Žiar nad Hronom je
povinné v plnom rozsahu prevziať záväzok na nový peňažný vklad na zvýšenie základného imania
Spoločnosti vo výške 500 000,00 Eur.

Dôvodová správa:
V zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. zákona o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach
života obce, najmä je mu vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové
organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a
zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich
štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.
V zmysle ustanovenia § 125 ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka valné zhromaždenie
spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí rozhodovanie o zvýšení
alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade. V zmysle ustanovenia §
142 Obchodného zákonníka zvýšenie základného imania novými peňažnými vkladmi je prípustné,
len keď doterajšie peňažné vklady sú úplne splatené. V zmysle ustanovenia § 143 ods. 3
Obchodného zákonníka záväzok na nový vklad sa preberá písomným vyhlásením, v ktorom
záujemca, ktorý nie je spoločníkom spoločnosti, musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve;
podpis záujemcu musí byť úradne overený.
Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom dňa 10. 12. 2015 prijalo uznesenie č. 175/2015
o zvýšení základného imania obchodnej spoločnosti TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol.
s r. o. Išlo o vklad nehnuteľného majetku, ktorý bol súčasťou prípravy realizácie Projektu
„Rekonštrukcia futbalového štadiónu v Žiari nad Hronom“ s akceptovaním podmienok stanovených
Vládou SR a Konferenciou SFZ. Týmto uznesením, ako aj návrhom rozpočtovej sumy 500 tis. € sme
splnili podmienky pre získanie dotácie vo výške 750 tis. €. Suma 500 tis. € bola schválená ako
minimálna výška spolufinancovania Projektu pre získanie tejto dotácie. Neskôr na rokovaní
Mestského zastupiteľstva 31. 3. 2016 bola táto výška spolufinancovania schválená ako peňažný
vkladu Mesta Žiar nad Hronom do spoločnosti Technické služby Žiar nad Hronom spol. s r. o. a to
na základe uznesenia číslo 29/2016.
Po schválení uznesenia a minimálnej sumy spolufinancovania sa odštartovala príprava
projektovej dokumentácie, ktorá vyvrcholila vydaním stavebného povolenia o deväť mesiacov
neskôr. V priebehu tohto času prešiel projekt pripomienkovým konaním na SFZ a pripomienkovali
ho aj všetky dotknuté orgány v rámci stavebného konania. Cena investície presahuje 2 mil. €.
Podieľajú sa na nej však aj sponzori (NEMAK, REMESLO, ŽP EKO QELET, SAPA, PLANEO a
ďalší), ktorí podľa predbežných dohôd zabezpečia spolufinancovanie investície vo výške 300 tis. €.
Podobne aj investičná spoločnosť ISM s.r.o. bude realizovať, ako majiteľ Greenparku, v prospech
Projektu prepojovaciu cestu, väčšiu časť povinného VIP parkoviska, státia pre autobusy hostí
a ďalšie parkovacie miesta. Okrem toho je súčasťou investičného zámeru spoločnosti aj
vybudovanie miestneho pivovaru a hotelových kapacít. Z uvedených dôvodov je potrebné
zabezpečiť na dofinancovanie projektu 500 tis. €.

