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Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku 

 

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

Čas konania: 07.11.2017  

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 

2. Návrh rozpočtu pre rok 2018 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

 

Priebeh rokovania komisie: 

 

1. Otvorenie zasadnutia komisie: 

 

Zasadnutie otvorila predsedkyňa komisie pre financie a ekonomiku /ďalej len ,,komisia“/ Ing. Mária 

Biesová. Komisia zasadala za účelom oboznámenia sa s návrhom rozpočtu pre rok 2018.  

2. Oboznámenie s návrhom rozpočtu 2018 

 

Ing. Majerník prítomných oboznámil s jednotlivými bodmi rozpočtu a vysvetlil možnosti plnenia jeho 

plnenia v budúcom roku v nasledovnom poradí: 

 

• Financovanie zimného štadiónu 

• Intenzifikácia :  - predaj majetku 

- prechod zamestnancov k novým vlastníkom /Technické služby a.s./ 

- ukončenie nájomných vzťahov s TS a.s. 

- ukončenie zmluvy s ENVY- pakom  

- refakturácia miezd zamestnancov  

• Realizácia projektov :     revitalizácia oddychovej zóny, miestnych komunikácií 

cyklotrasa 

CZO 

• Výmena herných prvkov na detských ihriskách Mravček a Vetrík 

• MsKC, energetické vyregulovanie sústavy celej budovy 

• Miestne komunikácie , oprava ciest a chodníkov 

• Športová činnosť – FK Pohronie, zníženie nákladov pre MŠK, kontrola financií 

• Školstvo – financovanie z podielových daní vo výške 49-51% 

• Oprava telocvične na II. ZŠ, IV. ZŠ 

• Oprava výťahu  - Jadran , ul. M. Chrásteka 519 

• Výstavba bezbariérových schodov / okresný súd a, prokuratúra/ 

• Stavebný úrad, jeho činnosť – zmluva so starostami okolitých obcí 

• Oprava strechy /útulok pre psov/ 
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• Kosenie verejných priestranstiev /4 - 5 x do roka/ 

• Žiarska komunálna spoločnosť – financovanie 

• VZN – miestne dane a poplatky, schválenie MsZ 

• Verejné obstarávanie – elektrika , poistenie mesta 

• SAD – vysoké náklady za rok 

• Možnosť predaja výškovej budovy ,, Biely dom“  

• Rozhlas  

• Zimný štadión – dotácia mesta 

 

3. Rôzne 

Diskusia k rôznym problematikám / napr. zrušenie rozhlasu v roku 2018, zimný štadión.../   

 

4. Záver 

 

Na záver sa predsedkyňa komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

 

V Žiari nad Hronom, dňa: 06.11.2017 

 

 

 

----------------------------------                                                 ------------------------------- 

Ing. Marcela Kretová -  tajomníčka                                      Ing. Mária Biesová - predseda  
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