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Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku 

 

Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom 

Čas konania: 04.12.2018 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 
2. Zriadenie a voľba komisií pri MsZ 
3. Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2020-2022 
4. VZN o miestnych daniach, VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

VZN Trhový poriadok pre príležitostný trh – Žiarsky jarmok 
5. Majetkovo – právne vzťahy 
6. 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 10.12.2018. 

 

2. Zriadenie a voľba komisií 
 
Vo volebnom období 2019 – 2022 navrhujeme nasledovné stále komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Žiari 
nad Hronom  

 

1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
2. Normotvorná komisia 
3. Komisia pre posúdenie a schválenie zápisov do kroniky mesta  
4. Komisia pre hodnotenie projektov dotácií z rozpočtu mesta 
5. Komisia pre financie a ekonomiku 
6. Komisia pre životné prostredie, odpadové hospodárstvo a dopravu 
7. Komisia pre sociálne veci a rodinu 
8. Komisia pre školstvo a kultúru 
9. Komisia pre šport a mládež 

 

 
Komisia doporučuje MsZ schváliť nasledovné komisie ako aj navrhovaných členov v jednotlivých komisiach: 

_______________________________________________________________________ 

Hlasovanie č.28 : 

Za:   6 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
 
Uznesenie č. 28/2018 bolo prijaté. 

_______________________________________________________________________ 

3. a, Návrh viacročného rozpočtu mesta 
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rozpočet mesta Žiar nad Hronom na rok 2019 v zmysle predloženého návrhu, ktorý predstavuje sumu 15.327.570,- Eur, tak na 
strane celkových príjmov ako aj celkových výdavkov. 
 

b) použitie rezervného fondu mesta na finančné krytie kapitálových výdavkov a výdavkov z finančných operácii v roku 2019 

v sume 801.000,- Eur. 

c) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 77.000,- Eur (slovom sedemdesiatsedem tisíc Eur) pre prijímateľa: MŠK 

Žiar nad Hronom, spol. s r.o. IČO: 36618357,sídlo: Alexandra Dubčeka 45, Žiar nad Hronom 965 01, SR. Účel dotácie: 

zabezpečenie podpory činnosti športových klubov, pôsobiacich v MŠK Žiar nad Hronom, spol. s  r.o. a to vo všetkých  kategóriách, 

na  realizáciu a materiálno - technické a  organizačno - administratívne zabezpečenie súťaží, na prenájom nebytových priestorov, 

telocviční a ihrísk, na dopravu, ubytovanie, štartovné, cestovné a rozhodcovskú činnosť v roku 2019. 

d) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 3.000,- Eur (slovom tritisíc Eur) pre prijímateľa: Mestský športový klub 

Žiar nad Hronom, právna forma: občianske združenie, IČO: 42304997, sídlo: Jilemnického č.2, Žiar nad Hronom 965 01, SR. 

Registrácia: Register občianskych združení, vedený MV SR. Účel dotácie: zabezpečenie podpory činnosti cyklistického klubu a to 

vo všetkých  kategóriách, na  realizáciu a materiálno - technické a  organizačno - administratívne zabezpečenie súťaží, 

na prenájom nebytových priestorov, telocviční a ihrísk, na dopravu, ubytovanie, štartovné, cestovné a rozhodcovskú činnosť 

v roku 2019. 

e) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 63.300,- Eur (slovom šesťdesiattritisíc tristo Eur) pre prijímateľa: FK 

POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o. IČO: 47239140, sídlo: Partizánska 154/10, 965 01 Žiar nad Hronom, SR. Účel 

dotácie: zabezpečenie podpory činnosti futbalového klubu, a to vo všetkých kategóriách, na realizáciu a materiálno - technické a 

organizačno - administratívne zabezpečenie súťaží, na prenájom nebytových priestorov, telocviční a ihrísk, na dopravu, 

ubytovanie, štartovné, cestovné a rozhodcovskú činnosť v roku 2019. 

f) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 55.000 Eur (slovom päťdesiatpäť tisíc Eur) pre prijímateľa: TECHNICKÉ 

SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol s.r.o, IČO: 31 609 651 sídlo: Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58, SR. Účel dotácie:  

financovanie prevádzkových nákladov areálu futbalového štadióna v Žiari nad Hronom v roku 2019. 

g) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 165.000 Eur (slovom stošesťdesiatpäť tisíc Eur) pre prijímateľa: 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol s.r.o, IČO: 31 609 651 sídlo: Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58, SR. 

Účel dotácie:  financovanie prevádzkových nákladov zimného štadióna  v Žiari nad Hronom v roku 2019. 

h) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 30.000 Eur (slovom tridsaťtisíc Eur)  pre prijímateľa: TECHNICKÉ SLUŽBY 

Žiar nad Hronom, spol. s r.o, IČO: 31609651, sídlo: Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58, SR. Účel dotácie:  financovanie 

prevádzkových výdavkov Športovej haly  v roku 2019 nachádzajúcej sa v športovo-rekreačnej zóne v Žiari nad Hronom. 

i) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 6.500,- Eur (slovom šesťtisícpäťsto Eur) pre prijímateľa: OZ ZAŽIAR, 

právna forma: občianske združenie, IČO: 45029971, sídlo: Ul. Š. Moysesa č.46, Žiar nad Hronom 965 01, SR. Registrácia: Register 

občianskych združení, vedený MV SR. Účel dotácie: financovanie prevádzkových výdavkov materského centra v roku 2019. 

b, Návrh viacročného rozpočtu MsKC 
 

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho centra je zostavený ako vyrovnaný, pričom: 

- celkové rozpočtové príjmy sú v objeme   583 663,- EUR, 

- celkové rozpočtové výdavky sú v objeme   583 663  ,- EUR. 
Výška príjmov rozpočtu podmieňuje výšku výdavkov,  ktorú MsKC môže rozpočtovať. 
 
      c, Zmena rozpočtu 
návrh na V. zmenu rozpočtu mesta Žiar nad Hronom, ktorý predstavuje zvýšenie rozpočtu mesta pre rok 2018 na strane celkových 

príjmov a výdavkov o sumu 246.300,- Eur. 

b) zvýšenie dotácie z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2018 o sumu 11.500,- Eur (slovom jedenásťtisíc päťsto Eur) pre 

prijímateľa: MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. IČO: 36618357,sídlo: Alexandra Dubčeka 45, Žiar nad Hronom 965 01, SR. Účel 

dotácie: pokrytie právnych služieb, zabezpečenie podpory činnosti volejbalového a basketbalového klubu v kategórii dospelých, 

pôsobiacich v MŠK Žiar nad Hronom, spol. s  r.o., na materiálno - technické zabezpečenie súťaží, na dopravu, štartovné, cestovné, 

poplatky do zväzov a rozhodcovskú činnosť. 

c) zvýšenie dotácie z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2018 o sumu 5.000,- Eur (slovom päťtisíc Eur) pre prijímateľa: FK 

POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s. r. o. IČO: 47239140, sídlo: Partizánska 154/10, 965 01 Žiar nad Hronom, SR. Účel 

dotácie: zabezpečenie podpory činnosti futbalového klubu, a to vo všetkých kategóriách, na realizáciu a materiálno - technické a 
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organizačno - administratívne zabezpečenie súťaží, na prenájom nebytových priestorov, telocviční a ihrísk, na dopravu, 

ubytovanie, štartovné, cestovné, a rozhodcovskú činnosť. 

d) zvýšenie dotácie z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom pre rok 2018 o sumu 40.000 Eur (slovom štyridsaťtisíc Eur) pre prijímateľa: 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol s.r.o, IČO: 31 609 651 sídlo: Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58, SR. 

Účel dotácie:  financovanie prevádzkových nákladov areálu futbalového štadióna v Žiari nad Hronom. 

e) dotáciu z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom vo výške 30.000 Eur (slovom tridsaťtisíc Eur) pre prijímateľa: TECHNICKÉ SLUŽBY 

Žiar nad Hronom, spol s.r.o, IČO: 31 609 651, sídlo: Alexandra Dubčeka 45 Žiar nad Hronom 965 58, SR. Účel dotácie:  

financovanie výdavkov na verejné obstarávanie dodávateľov na dokončenie zimného štadióna v Žiari nad Hronom a správnu réžiu. 

 
Komisia doporučuje MsZ schváliť návrh viacročného rozpočtu mesta, viacročného rozpočtu MsKC a zmenu 
rozpočtu: 

_______________________________________________________________________ 

Hlasovanie č. 29: 

Za:   6 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
 
Uznesenie č. 29/2018 bolo prijaté. 
_______________________________________________________________________ 

 
4. Všeobecné záväzné nariadenie o miestnych daniach, o poplatku za komunálny odpad 

a o trhovom poriadku 
 
Zmeny jednotlivých VZN budú bližšie prejednané na neformálnom MsZ dňa 05.12.2018. 
 
 

5. Majetkovo - právne vzťahy 
 

Členovia komisie EaF boli stručne oboznámení s problematikou majetkovo - právnych vzťahov, 

a odporučili ich bližšie prediskutovať na neformálnom mestskom zastupiteľstve , ktoré sa bude konať 

dňa 05.12.2018 v malej zasadačke MsÚ.  

6. Záver 

Na záver sa predsedkyňa komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

 

V Žiari nad Hronom, dňa: 04.12.2018 

 

 

 

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

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