Mesto BANSKÁ BYSTRICA
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a
podnikateľskú činnosť v Banskej Bystrici

Zápisnica č. 04/2014
Dátum a miesto konania:

19. mája 2014, zasadačka číslo dverí 290 na II. poschodí
Mestského úradu v Banskej Bystrici

Zasadnutie komisie viedol:

Ing. Tomáš Novanský - predseda komisie

Účasť členov na začiatku zasadnutia: prítomní - 13
neprítomní - 0
ospravedlnení - 0
Program rokovania:
1. Otvorenie – predseda komisie
2. Oprava a údržba objektov základných škôl v meste Banská Bystrica
3. Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4 - aktualizované znenie
4. Rôzne
5. Záver
K bodu 1/
Otvorenie, schválenie programu
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Ing. Tomáš Novanský - predseda komisie MsZ pre financie, správu a
hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť v Banskej Bystrici. Za predložený návrh
programu rokovania dal hlasovať.
prítomných: 13

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 13
proti:0

zdržal sa:0

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
schvaľuje program rokovania.
Uznesenie č. 133 bolo schválené.
K bodu 2/
Oprava a údržba objektov základných škôl v meste Banská Bystrica
Komisia MsZ pre financie ... nadväzuje na rokovanie Komisie MsZ pre školstvo a šport, kde padlo veľa
názorov členov komisie, riaditeľov škôl. Projekt počíta so spoluprácou so spoločnosťou STEFE, a.s.
Banská Bystrica, v ktorej je Mesto 34%-ný akcionár. Jedná sa o výmenu okien a zníženie energetickej
náročnosti u 5 ZŠ, ktoré majú vlastné kotolne, rekonštrukcia by prebehla samostatne toto leto. Zmluvy
s partnermi sú už pripravené.
Tabuľka so sumárnou ponukou od spoločnosti STEFE, a.s.:
Opatrenie

Súčasná
spotreba
tepla v
MWh

Investícia v
EUR

Akontácia
EUR

plastové okná a dvere, hydraulické vyregulovanie ÚK

592

291 000

163 000

ZŠ Gaštanova plastové okná a dvere, hydraulické vyregulovanie ÚK

339

258 000

195 000

ZŠ Golianova plastové okná a dvere, hydraulické vyregulovanie ÚK

571

168 000

84 000

ZŠ Radvanská plastové okná a dvere, hydraulické vyregulovanie ÚK

998

434 000

270 000

ZŠ Spojová

plastové okná a dvere, hydraulické vyregulovanie ÚK

908

380 000

204 000

x

3409

1 531 000

916 000

Objekt

ZŠ Pieninská

Spolu
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ZŠ Sitnianska a ZŠ Tr. SNP 20, ktoré majú vlastné kotolne, budú riešené dodávateľom PRIMA INVEST
s.r.o. Banská Bystrica.
Diskusia:
Ing. Kašper – zhrnul poznatky z rokovania z predchádzajúcej komisie – ide o 5 škôl, ktoré bude
zastrešovať STEFE, a.s., s tým že každá škola bude mať rôznu akontáciu, ktorá bude financovaná z príjmu
z predaja ZŠ Okružná a čiastočne z príjmu z vyhratého súdneho sporu. STEFE, a.s. garantuje, že z úspory,
ktorá vznikne výmenou okien, sa bude splácať investícia (stredný stĺpec tabuľky). Zvyšné 2 školy idú
iným prepočtom. Vyvstala otázka, či si touto investíciou Mesto nezablokuje možnosť eurofondov v
budúcnosti – reálne prehodnotiť. S návrhom projektu súhlasili všetci riaditelia škôl, až na ZŠ Spojová.
Ing. Turčan - akým spôsobom bola vybraná spoločnosť PRIMA INVEST, s.r.o.
Mgr. Rybár – ponukou cena okien + úverovanie.
MUDr. Hlaváč – u tých 5 škôl sa vyrátalo presne, koľko by sa vedelo ušetriť, či by sme sa v budúcnosti
vedeli ešte uchádzať o eurofondy, či by sme sa vmestili do 30% úspory.
Mgr. Rybár – od spoločnosti STEFE, a.s. sú veľmi presné výpočty u jednotlivých škôl.
MUDr. Hlaváč – čo s materskými škôlkami?
Mgr. Rybár – suma je obmedzená aj na ZŠ, mesto si je vedomé stavu objektov ZŠ aj MŠ, ale v tejto dobe
sa rozhodlo systémovo riešiť objekty ZŠ
Ing. Kašper – doplnil, že Mesto investuje 900 tis EUR z predaja ZŠ Okružnej + 330 tis EUR.
Ing. Mgr. Katreniak – žiada podklady poriadne zosumarizovať do jednej tabuľky, koľko je vklad Mesta +
vklad STEFE, a.s. + vklad PRIMA INVEST, s.r.o.. Poukázal na časovú nevhodnosť predloženia materiálu,
keď sa na MsZ bude prerokovávať územný plán – veľký tlak na poslancov MsZ. Materiál obsahuje kopu
otáznikov a je malá informovanosť (nedosahovanie úspory, rušenie škôl...)
Mgr. Rybár – aby sa tak nestalo, je trojstranná zmluva o dodávke tepla, medzi mestom, koncesionárom aj
školou. Dodávka tepla prebieha štandardne už teraz. Ak by došlo k zrušeniu školy, zmluva sa ukončí,
záväzky prejdú na Mesto.
Ing. Turčan – nevhodný výber dodávateľa, nie je dosah na subdodávateľov, možno malo Mesto urobiť na
základe výkazu výmeru prieskum trhu a bolo by zrejmé, aké sú minimálne možné ceny, cez ktoré by
možný partner nepreliezol.
Mgr. Rybár – máme kontrolný orgán, ktorý môže ceny preveriť - členov dozornej rady STEFE, a.s..
PhDr. Vaňo - Dôvodová správa, článok II: „možnosť získania nenávratného grantu až do výšky 15%
investície v tých prípadoch, kde úspora dosiahne min. 30%“ - toto mu evokuje program, ktorý beží na
Slovensku, volá sa MunSEFF. Investori si zoberú úver, dosiahne sa úspora, príde subvenčná platba vo
výške 15% z výšky realizačných nákladov celého projektu. Otázka je tá, že ak sa dosiahne úspora, kto bude
príjemca subvencie, pretože 15% investície je dosť veľká suma.
Mgr. Gajdošík – sú tu 2 modely, Mesto má 900 tis EUR, muselo by si požičať ďalší milión, vysúťažiť
okná. Alebo, že milión si požičia niekto iný a Mesto mu ho bude splácať. Čo je základné motto?
Mgr. Rybár – energetické know-how, záujem o vykazovanie úspor, ktoré po skončení zmluvného vzťahu
prejdú na Mesto.
Mgr. Gogola – hlavný benefit tohto projektu je, že je to prvý systémový krok vo vzťahu riešenia
technického stavu budov škôl, ktorého zriaďovateľom je Mesto. Budovy Mesto prevzalo v roku 2003 s
technickým dlhom niekoľko miliónov EUR – okná, strechy, zariadenia jedální.
Ing. Novanský – diléma medzi poslancami MsZ je tohto druhu: rekonštruovať 2 ZŠ poriadne, alebo 7 ZŠ v
menšom rozsahu. Samotní riaditelia škôl presadzujú rekonštrukciu 7 ZŠ.
MUDr. Hlaváč – aký je live motív, obchodný zámer spoločnosti STEFE,a.s., ktorá chce ušetriť a dodávať
menej energie?
Mgr. Rybár - radi by ostali dodávateľom tepla, ich úradný zisk je vyčíslený na 6%, okrem vysúťaženia na
oknách.
JUDr. Turek – treba spraviť tabuľku v akom stave sa školy nachádzajú, urobiť rebríček potrebnosti
rekonštrukcie. Podporuje projekt, otázka je, či celý realizovať cez úverové zaťaženie alebo čakať na
dotáciu.
Mgr. Rybár – na budovách škôl sa nerobilo nič 40 rokov. Stále je to otázka systémového riešenia alebo
selektovania.
Ing. Novanský - stalo sa, že sa reálne prišlo o dotáciu kvôli dodávateľom, stavebným firmám. Toto riziko
by bolo eliminované, lebo koncesionár by zodpovedal na kvalitu prevedenej práce.
Mgr. Pirošík - chce mať právnu istotu, či je koncesná zmluva s PRIMA INVEST, s.r.o. v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní. Bola dohoda, že financie z predaja budovy po bývalej ZŠ Okružná
skončia v školstve, chce vedieť, či Mesto má ďalších 300 tis EUR na vyskladanie tohto modelu.
Ing. Verčík - áno je, pretože mesto podlieha zákonu o VO len v prípade, že koncesná zmluva je rovná
alebo vyššia ako 5,0 mil EUR bez DPH.V opačnom prípade zákon neupravuje postup VO bližšie.
Ing. Farkašová – zvyšných 331 tis EUR rieši upravený návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4 z
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prostriedkov, ktoré sa mali pôvodne zaviazať, z vyhratého súdneho sporu. Iné voľné zdroje na tento účel
Mesto nemá.
Mgr. Pápay – prišiel požiadať členov komisie o podporu tohto modelu. Riaditeľom škôl bol model p.
prednostom predstavený na porade v marci tohto roku, drvivá väčšina ho podporuje, nepodporujú robiť
rebríček škôl, ale všetky školy. Zo stretnutia je spísaná zápisnica. Poukázal na katastrofálny, alarmujúci
stav budov v meste. Ak tento systémový proces neprejde teraz, určite neprejde najbližšie 2-3 roky a koľko
zase Mestu ujde financií cez tieto okná v školách.
PaedDr. Zlevský – výmenou okien sa stane škola komfortnejšia pre žiakov a rodičov. Ak sa viac investuje
do ZŠ Spojová a ZŠ Sitnianska, čo bude s ostatnými školami. Podporuje tento model.
MUDr. Hlaváč – nedá sa pri 30%-nej zmluve zazmluvniť, akým dielom by sa financie vedeli vrátiť do
Mesta.
PhDr. Vaňo - navrhol zapracovať do koncesnej zmluvy, že v prípade využitia prostriedkov z refundácie 15
% - subvenčná platba – rozdelí sa v pomere vložených investovaných prostriedkov medzi Mestom a
investorom.
prítomných: 11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 7
proti:0

zdržal sa:4

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť odporúča
Opravu a údržbu objektov základných škôl v meste Banská Bystrica so 7 koncesnými zmluvami schváliť
na MsZ dňa 20.05.2014.
Uznesenie č. 134 bolo schválené.
K bodu 3/
Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4 - aktualizované znenie
Materiál priamo súvisí s predchádzajúcim bodom. Diskusia k tomuto bodu bola súčasťou
predchádzajúceho bodu.
prítomných: 11

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:2

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť odporúča
Návrh na zmenu programového rozpočtu č. 4 - aktualizované znenie schváliť na MsZ dňa 20.05.2014.
Uznesenie č. 135 bolo schválené.
K bodu 4/
Rôzne
K bodu 5/
Záver
Ing. Novanský – poďakoval všetkým za účasť.

Banská Bystrica, 19.05.2014
Zapísala: Janka Demská

Ing. Tomáš Novanský, v. r.
predseda komisie
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