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Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku 

 

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

Čas konania: 23.08.2018 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 

2. Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta 
3. Schválenie úverového rámca 
4. SMM - majetkovo – právne vzťahy 
5. Záver 
6.  

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 mimoriadneho MsZ dňa 28.08.2018. 

 

2. Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta 
 

Návrh na IV. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2018 sa predkladá v súlade s §14 

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

predpisov a rieši finančné krytie nasledujúcich rozpočtových výdavkov mesta: 

Kapitálové výdavky 

• V podprograme Mestské objekty – zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sumu 2.800.000,- Eur 

na kúpu budovy renesančno-barokového kaštieľa, prístavby a pozemkov. 

• V podprograme Rekreačné a športové zariadenia – zvýšenie rozpočtových prostriedkov o sume 

800.000,- Eur na kapitálový transfer pre TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol.s.r.o na 

dokončenie zimného štadióna. 

Zvýšenie rozpočtových výdavkov bude finančne kryté príjmovými finančnými operáciami: 

• z rezervného fondu mesta v sume 800.000,- Eur. 

• z bankového úveru v sume 2.800.000,- Eur. 

 
Komisia navrhuje MsZ schváliť IV. zmenu rozpočtu mesta: 

_______________________________________________________________________ 

Hlasovanie č.23 : 

Za:   8 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
 
Uznesenie č. 23/2018 bolo prijaté. 

_______________________________________________________________________ 
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3. Schválenie úverového rámca 
 

Mesto Žiar nad Hronom listom oslovilo dňa 03.08.2018 Slovenskú sporiteľňu, a.s. na predloženie ponuky za 

účelom uzatvorenia zmluvy o poskytnutí úveru za účelom financovania investičnej akcie – kúpa Kaštieľa v meste 

Žiar nad Hronom.  

Uzatvorenie tejto zmluvy je vyňaté spod pôsobnosti zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, na 

základe § 1 ods. 2, písm. p), ktorý znie nasledovne: "Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo 

koncesiu, ktorej predmetom je úver alebo pôžička bez ohľadu na to, či súvisí s emisiou, predajom, kúpou alebo 

prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov." 

Záväzná ponuka banky bola predložená na rokovanie Komisie pre financovanie a ekonomiku dňa 23.08.2018  

Ponuka banky na poskytnutie úveru 

Druh obchodu: Termínovaný úver 

Výška obchodu: 2.800.000,- EUR 

 

 

Banka 

Úroková sadzba 

 

12M EURIBOR + marža 0,38% p.a.  

 

Poplatok za spracovanie a poskytnutie 

úveru 

500,- EUR 

Poplatok za predčasné splatenie Bez poplatku, v prípade realizácie 

predčasnej splátky istiny úveru z vlastných 

zdrojov, resp. zo zdrojov štátneho 

rozpočtu, resp. zo zdrojov EŠIF, na 

základe písomného oznámenia 

doručeného Veriteľovi najmenej 10 

pracovných dní vopred. Maximálne 1x do 

roka. 

Monitoring úveru 0,- EUR 

Záväzková provízia z nečerpanej časti 

úveru 

0,- EUR 

Zabezpečenie úveru  bez zabezpečenia  

Dĺžka úverového vzťahu  12 rokov 

Možnosť čerpania priamo na bežný účet 

 

áno 

Poplatok za vedenie úverového účtu 

(mesiac) 

8,- EUR/mesačne 

Splácanie úveru 

 

mesačné splátky 

Výška splátky 

 

19.444.44 Eur 
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Iné poplatky súvisiace s úverom 

 

žiadne 

Ostatné podmienky 

 

Predloženie právoplatného rozhodnutia 

MsZ ktorým bolo schválené prijatie 

návratného financovania. 

 

Platnosť ponuky 08.09.2018 

 

 
Komisia odporúča podrobne prerokovať schválenie úverového rámca na mimoriadnom MsZ. 

_______________________________________________________________________ 

Hlasovanie č. 24: 

Za:   6 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržal sa:   2 hlasy 
_______________________________________________________________________ 

 
 
4. Zimný štadión 

  

Pôvodný zámer prevádzkovania Zimného štadióna v Žiari nad Hronom vychádzal z predpokladu, 

že spoločnosť SPORT TREND s.r.o. bude v podnájomnom vzťahu, pričom nájomcom bude spoločnosť 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. a prenajímateľom Mesto Žiar nad Hronom. 

Spoločnosť SPORT TREND s.r.o. mala byť prijímateľom dotácie a zároveň aj poskytovateľom služby 

prenájmu ľadovej plochy. Prítomných s uvedeným zámerom oboznámil Mgr. Igor Rozenberg – konateľ 

a riaditeľ TS s.r.o..  

Podľa nového návrhu bude spoločnosť TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. 

prijímateľom dotácie a spoločnosť SPORT TREND s.r.o. sa stane prevádzkovateľom ľadovej plochy, za 

čo bude platiť nájomné. Okrem iného vypadne zo zmluvy ustanovenie o povinnosti Mesta Žiar nad 

Hronom, ako prenajímateľa, poskytovať dotáciu spoločnosti SPORT TREND s.r.o., ako nájomcovi 

zimného štadióna. Týmto sa spoločnosť SPORT TREND s.r.o. stane poskytovateľom služby za odplatu, 

bude mať povinnosť realizovať na vlastné náklady športovú činnosť hokejového klubu, poskytovať 

bezodplatne ľadovú plochu vo vymedzenom čase organizáciám určeným Mestom Žiar nad Hronom a 

poskytovať ľadovú plochu verejnosti. Spoločnosť TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. 

po vložení majetku vstúpi do nájomného vzťahu ako prenajímateľ, pričom všetky zúčtovacie vzťahy 

s Mestom Žiar nad Hronom budú prebiehať obdobne, ako pri ostatných športoviskách. 

Komisia odporúča MsZ prerokovať prevádzkovanie zimného štadióna: 

_______________________________________________________________________ 
Hlasovanie č. 25 : 

Za:   8 hlasov 
Proti:   0  hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
 

       _______________________________________________________________________ 
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5. Záver 

Na záver sa predsedkyňa komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

 

V Žiari nad Hronom, dňa: 23.08.2018 

 

 

 

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

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