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Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku 

 

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

Čas konania: 12.02.2018 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 

2. a) Návrh na I.  zmenu rozpočtu mesta 
b) Informácia o plnení rozpočtu mesta 

3. Majetkovo-právne vzťahy 
4. Rôzne 
5. 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 22.02.2018. 

 

2. Rozpočet 
 

 a) Návrh na I.  zmenu rozpočtu mesta v roku 2018 
 

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

výdavkov: 

Bežné výdavky 

• V podprograme Mestský úrad – nákup služby plne elektronického nástroja v sume 6.000 Eur, 
za účelom zefektívnenia a zrýchlenia procesov verejného obstarávania pomocou 
elektronizácie, zvýšenia flexibility verejného obstarávania.  

• V podprograme  Mestské objekty - platba Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej 
spoločnosti za odvod dažďovej vody z chodníkov a ciest vo vlastníctve mesta v sume 53.000 
Eur a doplnenie stolov na novej mestskej tržnici v sume 5.000 Eur. 

• V podprograme Miestne komunikácie  a v podprograme Odpadové hospodárstvo – zvýšenie 
výdavkov v rámci projektu Smart city – na parkovacie miesta 5 500 Eur a odpadové 
hospodárstvo v sume 3.000 Eur. 

• V podprograme Rekreačné a športové zariadenie - zvýšenie bežného transferu na opravu 
umelého trávnika na pomocnom futbalovom ihrisku pre TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom 
spol. s.r.o. v sume 2.250 Eur. 

• V podprograme Športové aktivity - dofinancovanie straty MŠK spol. s.r.o. v sume 2.000 Eur. 

• V podprograme Komunikačné prostriedky – zvýšenie výdavkov na doplnenie informačno-
orientačných tabúľ v parku Š. Moysesa v sume 5.000 Eur. 

• V podprograme Sociálna starostlivosť - zvýšenie výdavkov na sociálne projekty – Komunitný 
plán mesta v sume  3.000 Eur. 
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Kapitálové výdavky 

• V programe Mestská polícia – zvýšenie výdavkov na nákup služobného vozidla pre mestskú 
políciu v sume 20.000 Eur. 

• V podprograme Centrum zhodnocovania odpadov – zvýšenie výdavkov na dobudovanie 
rozvodne na Centre zhodnocovania odpadov v sume 20.000 Eur. 

• V podprograme Mestské objekty - nová elektrická prípojka na mestský cintorín v sume 20.000 
Eur, zvýšenie výdavkov na osadenie dopadových plôch na ihriskách na Námestí M. Slovenskej 
v sume 6.000 Eur a zvýšenie výdavkov na vybudovanie Ihriska pre Inline hokej v areály ZŠ na 
Ul. Dr. Jánskeho v sume 30.000 Eur. 

• V podprograme Miestne komunikácie - zvýšenie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu 
chodníkov a ciest v sume 113.000 Eur. 

• V podprograme Riadenie projektov – zvýšenie výdavkov na projektové dokumentácie v sume 
57.000 Eur a  na projekt zazelenania Námestia M. Slovenskej a Ul. Š. Moysesa v sume 13.000 
Eur. 

 

Zvýšenie rozpočtových výdavkov bude finančne kryté nasledovne: 

a) Presunom rozpočtových prostriedkov: 

- Bežného rozpočtu z podprogramu Miestne komunikácie v sume 84.750 Eur do nižšie 
uvedených podprogramov v rámci bežného rozpočtu. 

- Kapitálového rozpočtu  z podprogramu Riadenie projektov do podprogramu Centrum 
zhodnocovania odpadov v sume 20.000 Eur. 
 

b) zvýšením nasledujúcich príjmov: 

 

Kapitálové príjmy 

• Príjem z predaja vozidiel intenzifikácie separovaného zberu v sume 198.000 Eur. 
 

Príjmové finančné operácie 

• Použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta v sume 61.000 Eur. 
 
 

Návrh uznesenia č. 01/2018 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh na I. zmenu rozpočtu v roku 2018 
v nasledovnom znení: 

a)  I. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2018 v zmysle predloženého návrhu 

b)  použitie rezervného fondu  na krytie kapitálových výdavkov v sume 61 000 Eur 

c)  dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 2 250 Eur (slovom dvetisíc dvestopäťdesiat Eur) 

pre prijímateľa: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s.r.o., IČO: 31 609 651 sídlo: Alexandra 

Dubčeka 380/45 Žiar nad Hronom 965 01, SR. Účel dotácie:  financovanie opravy  umelého trávnika na 

pomocnom futbalovom ihrisku pri Futbalovom štadióne v Žiari nad Hronom 
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_______________________________________________________________________ 

Hlasovanie č. 1: 

Za:   6 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
 
Uznesenie č. 1 /2018 bolo jednohlasne prijaté. 

_______________________________________________________________________ 
 
 

3. Majetkovo – právne vzťahy 

Členov komisie Ing. Majerník oboznámil s jednotlivými bodmi majetkovo – právnych vzťahov 

a spoločne dospeli k záveru, že budú podrobnejšie prerokované na neformálnom MsZ.  

                     
4. Záver 

 

Na záver sa predsedkyňa komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

 

 

V Žiari nad Hronom, dňa: 12.02.2018 

 

 

 

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

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