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Zápisnica zo zasadnutia komisie ekonomiky a financovania 

 

Miesto konania : Zasadačka MsÚ / 1. poschodie/ v Žiari nad Hronom 

Čas konania: 23.02.2017 o 15,00 hod. 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 

2. Refinancovanie úveru  a poskytnutie nového úveru 

3. Majetkovo - právne žiadosti 

4. Záverečný účet mesta 

5. Záver 

 

Priebeh rokovania komisie: 

 

1. Otvorenie zasadnutia komisie: 

 

Zasadnutie otvorila predsedkyňa komisie ekonomiky a financovania Ing. Mária Biesová, 

ktorá skonštatovala, že komisia je uznášaniaschopná. Zároveň prítomných oboznámila 

s programom zasadnutia komisie. 

 

Komisia zasadala za účelom prerokovania jednotlivých bodov programu, ktoré sú zároveň 

zaradené do programu MsZ dňa 17.03.2017. 

 

2. Refinancovanie úveru  a poskytnutie nového úveru 

Dňa 16.01.2009 bola podpísaná zmluva o účelovom úvere medzi Československou 
obchodnou bankou, a.s. a mestom Žiar nad Hronom na rekonštrukciu verejného osvetlenia. 
Mesto Žiar nad Hronom listom oslovilo štyri bankové subjekty na predloženie ponuky za 
účelom uzatvorenia zmluvy o refinancovaní už poskytnutého úveru.  

Všeobecná úverová banka, a.s., kde má mesto v súčasnosti vedených 21 účtov, z toho sú 
4 bežné účty, 15 fondových účtov a dva biznis účty, ponúkla komplexné riešenie návrhu 
úverových podmienok a cenníka poplatkov za vedenie účtov. 

Hlavný kontrolór mesta uviedol, že mesto Žiar nad Hronom splnilo všetky podmienky 
v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov k refinancovaniu úveru. 

 

Návrh uznesenia č. 1/2017 

Na základe dostupných informácii a materiálov komisia ekonomiky a financovania 
odporúča MsZ schváliť refinancovanie úveru z roku 2009 na rekonštrukciu verejného 
osvetlenia. 
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Hlasovanie č.1: 

Za:   5 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržal sa:  0 hlasov 
 
Uznesenie č.1/2017 bolo jednohlasne prijaté. 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Majetkovo - právne žiadosti 

 

Dňa 29.06.2016 požiadal písomnou žiadosťou p. Ing. Slavomír Janek, trvale bytom SNP 

53/38, Žiar nad Hronom o kúpu časti pozemku CKN parcely č. 1574/2 nachádzajúcej sa 

v katastrálnom území Žiar nad Hronom, ktorá bola Geometrickým č. 35302551-84/2016, 

vyhotoveným dňa 14.11.2016 identifikovaná ako novovytvorená CKN parcela č. 1574/71 

o výmere 266 m2 . 
 

Návrh uznesenia č. 2 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. c) a s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov priamy predaj nehnuteľného majetku - pozemku, 

nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žiar nad Hronom, identifikovaného Geometrickým 

plánom č. 35302551-84/2016, vyhotoveným GEOTOP, so sídlom Šoltésovej 56, 965 01 Žiar 

nad Hronom, IČO: 353 02 551, úradne overeným Okresným úradom Žiar nad Hronom, 

katastrálny odbor dňa 24. novembra 2016 pod č. 407/16, a to: 

odčleneného z pôvodnej CKN parcely č. 1574/2, vedenej ako zastavaná plocha a nádvorie 

o celkovej výmere 6 421 m2, zapísanej na liste vlastníctve č. 1136 v katastrálnom území Žiar 

nad Hronom, a to: 

• novovytvorenej CKN parcely č. 1574/71 – zastavaná plocha o výmere 266 m2, 

 

za kúpnu cenu: 5 €/m2, 

 pre žiadateľov do bezpodielového spoluvlastníctva manželov:  

Ing. Slavomír Janek, rod. Janek, nar.: 08.01.1960  

a manž. Katarína Janeková, rod. Maronyáková, nar.: 31.10.1963  

obaja trvale bytom: SNP 53, 965 01 Žiar nad Hronom 

 

Komisia ekonomiky a financovania odporúča MsZ schváliť priamy predaj nehnuteľného 

majetku – pozemku pre žiadateľov: Ing. Slavomír Janek, rod. Janek, a manž. Katarína 

Janeková, rod. Maronyáková. 

_______________________________________________________________________ 

Hlasovanie č.2: 
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Za:   5 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržal sa:  0 hlasov 
 
Uznesenie č.2/2017 bolo jednohlasne prijaté. 

_______________________________________________________________________ 

 

4. Záverečný účet mesta 

Rozpočet mesta pre rok 2016 bol zostavený v zmysle §10 zákona č.583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov a 

schválený uzneseným MsZ č.170/2015 zo dňa 10.12.2015.  

V priebehu roka 2016 boli v mestskom zastupiteľstve schválené tri zmeny rozpočtu: 
  

• zmena rozpočtu - uznesením MsZ č. 29/2016 zo dňa 31.3.2016  

• II. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č. 73/2016 zo dňa 23.6.2016  

• III. zmena rozpočtu - uznesením MsZ č. 139/2016 zo dňa 1.12.2016  
 

Návrh uznesenia č.3 
 
Komisia ekonomiky a financovania odporúča MsZ schváliť : 
 
a) celoročné hospodárenie mesta za rok 2016 – bez výhrad 

b) tvorbu rezervného fondu mesta z výsledku hospodárenia za rok 2016 vo výške 1 .228 

839,94 Eur. 

_______________________________________________________________________ 

Hlasovanie č.3: 

Za:   5 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržal sa:  0 hlasov 
 
Uznesenie č.3/2017 bolo jednohlasne prijaté. 

_______________________________________________________________________ 

 

Zároveň komisia ekonomiky a financovania žiada zabezpečiť predloženie správy 

nezávislého audítora pre mestské zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať 17.03.2017.  

5. Záver 

Na záver sa predsedkyňa komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

V Žiari nad Hronom, dňa: 23.02.2017 

 

----------------------------------                                                 ------------------------------- 
Ing. Martin Majerník -  zapisovateľ                                                                      Ing. Mária Biesová - predseda     
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