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Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku 

 

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

Čas konania: 05.12.2017 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 

2. a) Návrh viacročného rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2018-2020 
b) Návrh viacročného rozpočtu MsKC  na roky 2018-2020 
c) Návrh na V.  zmenu rozpočtu mesta 
d) Informácia o plnení rozpočtu mesta 

3. Zásady hospodárenia a nakladania  s majetkom mesta - doplnenie 
4. VZN o miestnych daniach 
5. VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
6. Odpredaj strojov a zariadení z Projektu ISZ 
7. Majetkovo-právne vzťahy 
8. 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 prerokovania jednotlivých bodov programu, ktoré sú zároveň 

zaradené do programu MsZ dňa 11.12.2017. 

 

2. Rozpočet 
 
a) Návrh viacročného rozpočtu mesta Žiar nad Hronom na roky 2018-2020 
 
Návrh zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy za predpokladu dôsledného 
rešpektovania právnych predpisov a dodržiavania maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní 
rozpočtových prostriedkov. 

 

Návrh uznesenia č. 24/2017 

Na základe dostupných materiálov komisia odporúča prerokovať návrh viacročného rozpočtu 
mesta pre rok 2018 a návrhy na roky 2019 a 2020 na neformálnom zasadnutí MsZ. 

_______________________________________________________________________ 

Hlasovanie č. 24: 

Za:   5 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
 
Uznesenie č. 24/2017 bolo jednohlasne prijaté. 
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_______________________________________________________________________ 
 

                     
b) Návrh viacročného rozpočtu MsKC  na roky 2018-2020 
 
Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom na rok 2018 je zostavený tak, 
aby napĺňal hlavný zámer v oblasti kultúrnych služieb – vytvoriť podmienky pre jej efektívnu 
činnosť, aby garantovaním kvality, rozsahu, obsahu a cenových relácií bola prístupná všetkým 
občanom, ktorí prejavia o ňu záujem. 
 

Návrh uznesenia č. 25/2017 

Na základe dostupných materiálov komisia odporúča prerokovať návrh viacročného rozpočtu 
MsKC pre rok 2018 a návrhy na roky 2019 a 2020 na neformálnom zasadnutí MsZ. 

_______________________________________________________________________ 

Hlasovanie č. 25: 

Za:   5 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
 
Uznesenie č. 25/2017 bolo jednohlasne prijaté. 

_______________________________________________________________________ 
 
 
c) Návrh na V.  zmenu rozpočtu mesta 
 
 
Návrh na 5. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2017 sa predkladá v súlade s §14 

zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých predpisov. 

Predloženým návrhom na 5. zmenu rozpočtu sa rieši finančné krytie nasledujúcich rozpočtových 

výdavkov: 

Bežné výdavky 

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v Programe Školstvo o sumu 50.000 Eur na zabezpečenie 
originálnych kompetencii v školách a v školských zariadeniach. 
  
Kapitálové výdavky 

Zvýšenie rozpočtových prostriedkov v Podprograme Informačné technológie o sumu 11.000 Eur na 
zakúpenie servera pre Mestský úrad. 

 

Zvýšenie rozpočtových výdavkov bude finančne kryté nasledovne: 

Zvýšením bežných rozpočtových príjmov v položke – Výnos dane z príjmov poukázaný územnej 
samospráve o sumu 11.000 Eur. 
 

Zvýšením bežných rozpočtových príjmov v položke – nedaňové príjmy škôl a školských zariadení o sumu 

50.000 Eur. 

 
Návrh uznesenia č. 26/2017 

Na základe dostupných materiálov komisia odporúča MsZ schváliť návrh na V. zmenu rozpočtu. 

_______________________________________________________________________ 
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Hlasovanie č. 26: 

Za:   5 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
 
Uznesenie č. 26/2017 bolo jednohlasne prijaté. 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 
d) Informácia o plnení rozpočtu mesta 

 
Tento materiál  sa predkladá  na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom 583/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Rozpočet ako základný finančný nástroj mesta Žiar nad Hronom sa vnútorne člení na: 

a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet"),  

b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet"),  

c) finančné operácie. 

Celkové príjmy mesta k 30.9.2017 vrátane finančných operácii boli v sume 10 988 533 Eur a celkové 

výdavky boli v sume 9 617 586 Eur. Celkový prebytok za tretí štvrťrok tak predstavoval sumu 

1 370 948  Eur. 

Kladné saldo bežného rozpočtu, ktoré vzniklo z rozdielu bežných príjmov v sume 10 726 527 Eur 

a bežných výdavkov v 8 425 119 sume  Eur, bolo na úrovni 2 301 408 Eur. 

Kapitálový rozpočet mal záporné saldo v sume 300 712 Eur, keďže kapitálové príjmy boli v sume 133 

078 Eur a kapitálové výdavky boli v sume 433 790 Eur. 

 

Komisia berie na vedomie informáciu o plnení rozpočtu mesta. 

3. Zásady hospodárenia a nakladania  s majetkom mesta – doplnenie 
 
Na základe svojho plánu kontrolnej činnosti na rok 2017, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej 
republiky vykonal v meste Žiar nad Hronom dňa 15.3.2017 až 17.7.2017 kontrolu, ktorej 
predmetom bolo nakladanie subjektov územnej samosprávy s majetkovými účasťami 
v obchodných spoločnostiach. Z výsledku kontroly vyplynuli nápravné opatrenia, ktoré boli MsZ  
predložené dňa 28.9.2017 na prerokovanie. Vzhľadom na skutočnosť, že nápravné opatrenia 
sa vzťahujú aj na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta predkladáme MsZ na 
schválenie zmeny, ktoré sa týkajú nakladania s cennými papiermi a majetkovými účasťami 
v obchodných spoločnostiach. 
 

Návrh uznesenia č. 27/2017 

Komisia neodporúča schváliť doplnenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. 

_______________________________________________________________________ 

Hlasovanie č. 27: 

Za:   5 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
 
Uznesenie č. 27/2017 bolo jednohlasne prijaté. 
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_______________________________________________________________________ 
4. VZN o miestnych daniach 

 
Podľa § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. správca dane môže všeobecne záväzným  nariadením 

zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby dane a určiť oslobodenia alebo zníženia dane len k 1. januáru 

zdaňovacieho obdobia.  

Návrh uznesenia č. 28/2017 

Komisia odporúča schváliť zmenu VZN o miestnych daniach. 

_______________________________________________________________________ 

Hlasovanie č. 28: 

Za:   5 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
 
Uznesenie č. 28/2017 bolo jednohlasne prijaté. 

_______________________________________________________________________ 
 

5. VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. ...../2017, o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území mesta Žiar nad Hronom  predkladáme v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov na obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018. Vo všeobecne záväznom nariadení sa 

nemení výška sadzby za miestny poplatok. 

Návrh uznesenia č. 29/2017 

Komisia odporúča schváliť VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

_______________________________________________________________________ 

Hlasovanie č. 29: 

Za:   5 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
 
Uznesenie č. 29/2017 bolo jednohlasne prijaté. 

_______________________________________________________________________ 
  

9. Odpredaj strojov a zariadení z projektu ISZ 
 

S materiálom  predaja hnuteľného majetku /špecialne vozidlá/ pre Technické služby , a.s. nás 
oboznámil prizvaný Ing. Ján Vinarčík. Uvedený majetok bol vo vlastníctve mesta Žiar nad Hronom na 
základe projektu Intenzifikácie separovaného zberu. Projekt bol financovaný s podporou EÚ. Ukončenie 
projektu znamená , že mesto Žiar nad Hronom sa môže rozhodnúť ako bude ďalej pokračovať 
v aktivitách projektu a ako naloží s majetkom získaným s projektu. Cena hnuteľného majetku bola 
určená znaleckým posudkom, ktorý vypracoval znalec Ing. Dušan Kožiak. 
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Návrh uznesenia č. 30/2017 

Komisia odporúča schváliť predaj hnuteľného majetku Technickým službám a.s. za navrhovanú 
cenu. 

_______________________________________________________________________ 

Hlasovanie č. 30: 

Za:   5 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
 
Uznesenie č. 30/2017 bolo jednohlasne prijaté. 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 

7. Majetkovo – právne vzťahy 

Komisia odporúča jednotlivé body majetkovo - právnych vzťahov bližšie prediskutovať na neformálnom 

Mestskom zastupiteľstve. 

8. Záver 

 

Na záver sa predsedkyňa komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

 

 

V Žiari nad Hronom, dňa: 06.12.2017 

 

 

 

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

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