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

Zápisnica č. 2/2018
Dátum a miesto konania: 12. marca 2018, začiatok o 14,30 hodine a koniec o 16,10 hodine,
zasadačka číslo dverí 290 na II. poschodí Mestského úradu v Banskej Bystrici
Zasadnutie komisie viedol: Ing. Igor Kašper - predseda komisie
Účasť členov: prítomní - 10
neprítomní - 5
ospravedlnení – 5
Predseda komisie skonštatoval, že komisia je uznášania schopná.
Program rokovania:
1. Otvorenie – predseda komisie
2. Financovanie AS (za účasti Ing. Snopka, príp. aj vedenia mesta)
3. Možnosti čerpania úverového limitu vo výške 3,8 mil. € na iné plánované projekty
4. Bankové úvery dlhodobé: stav ku koncu roku 2017, výška % sadzby, finálna splatnosť
5. Bankové úvery bežné: stav, výška % sadzby, finálna splatnosť
6. Rozbor záväzkov: dlhodobé záväzky - špecifikácia objemovo najvyšších veriteľov, dtto krátkodobé
záväzky, záväzky po lehote splatnosti ku koncu roku 2017
7. Objem daňových pohľadávok mesta - po lehote splatnosti, objem vymožených v € za rok 2017
8. Rôzne
9. Záver
K bodu 1/
Otvorenie, schválenie programu
Zasadnutie komisie otvoril a viedol Ing. Igor Kašper - predseda komisie MsZ pre financie, správu a
hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť v Banskej Bystrici. Program komisie bol zostavený
z podnetov a tém členov komisie do 6 bodov. Nie všetky témy sú v tomto zostavenom programe, niektoré sa
budú prerokovávať aj v iných komisiách MsZ. Za predložený návrh programu dal hlasovať.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť schvaľuje
program rokovania.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 22 bolo schválené.
K bodu 2/
Financovanie AS (za účasti Ing. Snopka, príp. aj vedenia mesta)
Diskusia:
Kašper – s Ing. Snopkom sa intenzívne komunikovalo o termíne účasti, ale aj napriek snahe, sa na rokovanie
nedostavil. Účasť pána riaditeľa overovala v deň komisie aj sekretárka komisie p. Demská, účasť nepotvrdil
a ani nepoveril zástupcu, neposlal podklady.
Turčan – v budúcnosti by bolo dobré na komisiu pozývať hostí prostredníctvom primátora mesta.
Topoľský – navrhuje, aby sa do uznesenia tohto bodu zaznamenalo, aby prostredníctvom pána primátora bol
oslovený Ing. Snopko.
Turčan – podporuje návrh, zodpovedať na otázky členom komisie by mali ľudia, ktorí boli pri podpísaní
zmluvy.
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Vaňo – na komisiu 09.04.2018 by mali byť prizvaní aj členovia dozornej rady za Mesto (Čižmárová,
Gajdošík) a člen predstavenstva (Džmura), ktorí majú prístup ku všetkým materiálom.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
žiada na najbližšie zasadnutie komisie vedenie mesta prizvať k tomuto bodu Ing. Snopka, členov
dozornej rady za Mesto a člen predstavenstva Dopravného podniku mesta Banská Bystrica, a.s.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 23 bolo schválené.
K bodu 3/
Možnosti čerpania úverového limitu vo výške 3,8 mil. € na iné plánované projekty
Diskusia:
Farkašová – úverový limit bol schválený, účel úveru v prípade potreby bude treba preschváliť. Bude to
riešené na aprílovom MsZ.
Turčan – výhodou je, že sa podarilo úverový rámec vyrokovať za výhodných podmienok, bez toho, aby MsZ
preschválilo zmenu sa ďalej nedá robiť nič.
Farkašová – v rozpočte na rok 2018 sa plánovali investičné výdavky kryté z rôznych zdrojov, teda aj z
úveru. Predpokladá sa použiť prostriedky na tieto účely.
Vaňo – pokiaľ je zmena účelu, tak by sa mal preskúmať súlad podmienok financovania tendra s novým
účelom, s novým uznesením. Pokiaľ sa mení uznesenie, tak je treba preskúmať vnútorne, možno cez právne
oddelenie súlad podmienok tendra s novým účelom. Doporučujem exekutíve sa pozrieť na to, či sú
podmienky tendra v súlade s uznesení, teda čin nie je potrebné robiť nový tender.
Kašper – otázka je, či sa bude robiť nové výberové konanie na banku.
Farkašová – ako uviedla, pripravuje sa na aprílové MsZ.
Vaňo – predstavil 2 iniciatívy do samosprávy: Eurostat schválil zmenu legislatívy. Jedná sa o energeticky
úsporné projekty, ktoré ak budú financované v súvislosti s výnosom Eurostatu nebudú započítavané do
celkového dlhu. Podnet – pokiaľ má Mesto v zámere riešiť energetickú úsporu budov, majetku v správe
Mesta, treba dať do pozornosti to, že úspory, ktoré sú dosiahnuté z titulu novej investície, generujú cash flow,
ktorý je potrebný na splátky, nebude sa započitávať do celkového dlhu. Ďalej sa pripravuje program s
Európskou bankou, pokiaľ sa zrealizuje projekt s energetickou úsporou a dosiahne sa úspora oproti
pôvodnému stavu, je možná grantová zložka 15% z celkovej výšky úveru, preplatok naspäť na účet Mesta a
Mesto ho môže použiť na ďalšie projekty.
Pirošík – chce požiadať, že ak sa pristúpi k využitiu úverových zdrojov k inému účelu, ako bolo schválené,
aby bolo konkrétnou osobou podpísané, že sa nevyžadovala nová súťaž, že je to v poriadku.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie bod programu Možnosti čerpania úverového limitu vo výške 3,8 mil. € na iné
plánované projekty.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 24 bolo schválené.
K bodu 4/
Bankové úvery dlhodobé: stav ku koncu roku 2017, výška % sadzby, finálna splatnosť
Diskusia:
Vaňo – tu vidí alternatívu, možno len ako prieskum trhu, vzhľadom na nízky Euribor, na ktorý je viazaná
odchýlka 31 bodov, možno by stálo za zváženie v budúcom polroku iniciovať prieskum trhu, ohľadom dlhšej
fixácie Euriboru na fixovanú sadzbu. Nebol by index + odchýlka, ale by bola celková suma dokopy, ako fix
až do doby splatnosti. Je rok 2018, čiže 5-ročné sadzby, dnes začínajú sadzby reflektovať 8 rokov plus. Trh
sa začína pripravovať na to, že sadzby pôjdu hore. Tieto variabilné sadzby ČSOB sú viazané na
jednomesačný Euribor, ktorý je najviac citlivý na akékoľvek zmeny. Buď sa prefixuje na 12-mesačný Euribor
alebo zmeniť úplne na fix, tzn. až do splatnosti celkového úveru. Mesto sa vyhne negatívnym prekvapeniam,
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keď Euribor začne presahovať cez nulu a hore. Celková čiastka nákladov alikvotne bude rásť. V
podmienkach tendrov bolo, že predčasné splatenie je za 0, čiže potom na niektorej komisii by sme dopad
prehodnotili.
Farkašová – ubezpečila, že Mesto uvažuje podobne od decembra minulého roka, na stole je ponuka na
fixáciu úrokovej sadzby.
Kašper – vie sa povedať pri súčasnom fixe o akej sume sa rozpráva.
Vaňo – tendencia je, že prvé sa začnú hýbať dlhodobé splatnosti, 10 rokov a viac. Krátkodobé sú limitované
dikciou zákona a tým, že výrazne rastú daňové príjmy, tak krátke zdroje nie sú potrebné. Indikácia v
súčasných vnútrobankových cenách nad 8 rokov je už výrazne vyššia, ako do 8 rokov. To je prvý signál, že
hranica pôjde nižšie.
Ksašper – vyzval pani vedúcu odboru, či bude dávať materiál na najbližšie zasadnutie komisie.
Farkašová – návrh nebude predložený na najbližšie zasadnutie komisie, ale v júni 2018.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie bod programu Bankové úvery dlhodobé: s tav ku koncu roku 2017, výška %
sadzby, finálna splatnosť a ukladá na zasadnutie komisie 11.06.2018 predložiť Návrh podmienok
na fixáciu úrokových sadzieb úverov.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 25 bolo schválené.
K bodu 5/
Bankové úvery bežné: stav, výška % sadzby, finálna splatnosť
Diskusia:
Farkašová – bod 4 sa prelína s bodom 5.
Kašper – pri finálnej splatnosti rok 2023, iný fix výjde výrazne výhodnejší pri skrátenej dobe 1 rok, je
teoreticky možné, aby sa skrátila aj splatnosť skrátila o rok?
Vaňo – o tom sa prioritne neuvažuje. Pokiaľ by sa chcelo vstupovať do skracovania doby splatnosti úveru, je
to otázka toho, či Mesto potrebuje niečo ušetriť na cash flow. Ide o filozofiu Mesta z hľadiska príjmovej a
výdavkovej stránky, ak Mestu prajú daňové príjmy, môže uvažovať o skoršom umáraní dlhov. Treba urobiť
prieskum trhu.
Škantár – pri takýchto historicky nízkych úrokových sadzbách by nešiel do splácania mimoriadnych splátok,
cash by použil na iné pálčivé veci.
Vaňo – treba sa pozerať na to, že Mesto má zámer čerpať nový úver 3,8 mil € + staré úvery.
Harmaniaková – postúpené pohľadávky so stavom k 31.12.2017 – to sú vyčíslené ako budúce hodnoty
úverov, úver ako taký bol stanovený ku dňu splatnosti, napr. 30.09.2021 ako budúca hodnota a teraz z toho
ubúda?
Farkašová – to je zostatok k 31.12.2017. V podstate je to tak, ako hovorí p. Harmaniaková, bola to tiež
zmluva na 10 rokov.
Harmaniaková – do budúcej finančnej komisie by som chcela poprosiť o informáciu o výške diskontu
k postúpeným pohľadávkam SLSP. Čo bolo predmetom postúpenej pohľadávky na SLSP – Nám. SNP,
Graniar?
Detková – na Graniari išlo o rekonštrukciu a údržbu miestnych komunikácií a na Nám. SNP sa urobil zelený
asfalt.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie bod programu Bankové úvery bežné: stav, výška % sadzby, finálna splatnosť.
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 26 bolo schválené.
K bodu 6/
Rozbor záväzkov: dlhodobé záväzky - špecifikácia objemovo najvyšších veriteľov, dtto krátkodobé
záväzky, záväzky po lehote splatnosti ku koncu roku 2017
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Diskusia:
Kašper - 2 najväčšie záväzky pre IKM reality staving BB a STEFE,a.s., k čomu sa viažu?
Farkašová – STEFE,a.s. sa rieši každý rok na MsZ v rámci zmeny rozpočtu, sú to úspory škôl, ktoré sa
splácajú. IKM reality staving BB taktiež prechod cez rok.
Kašper – je niečo iné, po lehote splatnosti.
Farkašová – veľmi „smiešna“ suma 16 876,34 €, ktorá po januárovom zaúčtovaní sa ponížila o cca 15 tis €.
Pirošík – v čom vzniká štatút po splatnosti?
Farkašová – išlo o splatnosti od 25.12., dňa 31.12. neboli ešte financie pripísané na účte.
Turčan – záväzok SIMCOR, s.r.o. z čoho je záväzok?
Farkašová – v súvislosti s projektom, rekonštrukcia MŠ.
Harmaniaková – smeti – Marius Pederesen, a.s. a PUFEKO, s.r.o. - to je jednomesačný záväzok?
Farkašová – áno.
Turčan – ŠPORT Zóna, o aký záväzok sa jedná?
Farkašová – je to záväzok Mesta voči ŠPORT Zóne, je to technické zhodnotenie, z ktorého sa postupne
„ukrajuje“ v zmysle zmluvy po dobu 9 rokov.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie bod programu Rozbor záväzkov: dlhodobé záväzky - špecifikácia objemovo
najvyšších veriteľov, dtto krátkodobé záväzky, záväzky po lehote splatnosti ku koncu roku 2017 .
prítomných: 8

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 8
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 27 bolo schválené.
K bodu 7/
Objem daňových pohľadávok mesta - po lehote splatnosti, objem vymožených v € za rok 2017
Diskusia:
Vaňo – stav nedoplatkov z nehnuteľností rok 2016 a rok 2017 je takmer dvojnásobný nárast, čo sa udialo.
Dudíková – v roku 2016 bol nedoplatok za zdaňovacie obdobie 2016 evidovaný vo výške 450 611 € a v
tomto roku sa ponížil nedoplatok na sumu 239 143 €. Každý rok sa nedoplatky z predchádzajúceho roku
ponížujú – niekedy v rámci exekúčneho konania, niekedy odpisom. Vlani bol upravený zákon o oddĺžení,
90% dlžníkov, ktorí padli do „osobných bankrotov“ sa odpisujú ich nedoplatky. Od 1.4.2017 boli exekúcie
pozastavené, rozbiehajú sa E-žaloby. Okresným súdom bolo skonštatované, že Banská Bystrica patrí medzi 3
mestá, ktoré podávajú exekúcie cez E-žaloby. Od 11/2017 boli obnovené exekúcie formou elektronického
podania.
Vaňo – čo v prípade, keď exekútor vráti mestu pohľadávku ako nevymožiteľnú, nasleduje rozhodnutie súdu a
Mesto ju môže odpísať.
Dudíková - súd zastaví exekúciu a zaviaže Mesto zaplatiť súdne trovy exekútorovi. Od 1.6.2017 je nový
exekučný zákon, podľa ktorého konanie nemôže zastaviť exekútor, musí po dobu 3 rokov vykazovať, že sa o
exekúciu pokúsil, až po 3 rokoch dáva návrh na zastavenie exekúcie. Novinka je, že ak exekútor nevymôže
pohľadávku, nemôže od Mesta žiadať úhradu trov.
Vaňo – kumulatívna suma pohľadávok 2 135 872 €, to je statický stav k 31.12.2017? Sú tu natvorené nejaké
oprávky, v akej výške?
Dudíková – áno, je to statický stav. Podklady pre oprávky sa odovzdávajú do učtárne.
Vaňo – žiada predložiť info o výške sumy opravných položiek na nasledujúce zasadnutie komisie. Požiadal o
odhad z praxe, aký je možno očakávať vývoj tejto sumy, bude sa znižovať, rásť?
Dudíková – výška pohľadávok sa znižuje, ale každým rokom nabehnú nové pohľadávky. Vývoj bude podľa
nej rovnaký, doteraz vymáhali exekútori v rámci Banskej Bystrice, odteraz vykonávajú exekúcie exekútori aj
z Lučenca, Zvolena podľa toho koho nám pridelí súd. Problém nie je pri dani z nehnuteľností, ale pri
komunálnom odpade – neznámy trvalý pobyt, odchod do zahraničia, ... exekúcia sa nedá vymôcť v zahraničí.
Kašper – väčšina pohľadávok je cez právnické osoby? Nie je možné napr. pri úkonoch na stavebnom úrade
previazať na nedoplatky voči Mestu?
Dudíková – áno, väčšinou sú to právnické osoby. Táto previazanosť je pri dotáciách, ale nie v spojitosti na
stavebné konanie napr. stavebné povolenie sa musí vydať. Stavebný úrad nefunguje cez ISS.
Bučko – v minulosti sa zverejňoval v zmysle zákona zoznam daňových dlžníkov, prečo sa to teraz
nezverejňuje?
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Pirošík – jedná sa o chronických neplatičov, táto tabuľa hanby funguje. V našom meste verejná mienka
funguje.
Dudíková – v minulom roku bol zoznam neplatičov zverejnený. Tento rok ešte nebol zverejnený kvôli
pohľadávkam, ktoré sa vďaka uznesení z osobného bankrotu odpisujú, nestihlo sa do konca roka. Taktiež sa
inovuje informačný systém.
Vaňo – každoročne Mesto vyhodí výmery v objeme cca 3,5 mil €, dopredu sa vie +- 10% sa nevymôže,
vieme odhadnúť koľko je FO a koľko PO?
Dudíková – áno, ale podklad nie je v pripravenej tabuľke. Oddelenie daní pri obhliadkach overuje užívanie
nehnuteľnosti na území mesta, pri zistení nedostatkov môžu subjektu udeliť pokutu najviac 5,- €. Kontrola, či
subjekt odpad tvorí alebo nie je na zodpovednosti oddelenia životného prostredia. Oni prideľujú zberné
nádoby, majú prehľad, či sa odpad vyváža. Sú firmy, ktoré majú jeden kontajner pre viacerých nájomníkov.
Vaňo – žiada osloviť Komisiu MsZ pre životné prostredie a odpady
Harmaniaková – v prípade, že Mesto uplatní záloh na svoju pohľadávku a v prípade, že dlžník ju uhradí,
akým spôsobom Mesto skontroluje a zruší kvitanciu vo svoj prospech?
Dudíková – záložné práva zakladáme na nedoplatok, ale aj budúcu istú pohľadávku, aj úroky z omeškania.
Pokiaľ nevypočítame úroky z omeškania a subjekt nezaplatí úroky z omeškania, tak záložné právo nerušíme.
Harmaniaková – ak má dlžník všetko vyrovnané?
Dudíková – vtedy záložné práva zrušíme. Úrok z omeškania nie sú povinní vyrátať hneď, je na to 5-ročná
lehota.
Harmaniaková – Mesto nemôže uplatniť zabezpečovacie právo na to, čo nie je vypočítané, čo neexistuje.
Dudíková – zákon umožňuje, že môžu od 1.1.2018 zakladať aj pohľadávky, u takých PO, ktoré si kúpia
nehnuteľnosť v danom mesiaci a už o mesiac ju predajú, vedia o budúcom pohybe, pohľadávku zakladali aj
keď ešte nebola vyrubená. Týmto úkonom si zabezpečia aj pohľadávku na rok 2018.
Vaňo – podáva návrh, že keď sa táto komisia stretne zhruba o rok, aby sa odsledoval vývoj pohľadávok
Mesta v oboch kategóriách – dane a KO.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom Mesta a podnikateľskú činnosť
berie na vedomie bod programu Objem daňových pohľadávok mesta - po lehote splatnosti, objem
vymožených v € za rok 2017 a na nasledujúce zasadnutie komisie žiada:
- predložiť info - výška sumy opravných položiek,
- predložiť info - z 10% nevymoženej sumy, koľko je FO a koľko PO,
- požiadať Komisiu MsZ pre životné prostredie a odpady a Oddelenie životného prostredia, ktoré
prideľuje zberné nádoby o súčinnosť s Oddelením daní a poplatkov – kontrola odberných miest,
zoznam frekvencií od prepravcov,
- po uplynutí jedného kalendárneho roka požiadať Oddelenie daní a poplatkov o predloženie
pohľadávok za rok 2017 a porovnanie vývoja.
prítomných: 9

Hlasovanie za predložený návrh:
za: 9
proti:0

zdržal sa:0

Uznesenie č. 28 bolo schválené.
K bodu 8/
Rôzne
K bodu 9/
Záver
Ing. Kašper – poďakoval všetkým za účasť.

Banská Bystrica, 12.03.2018
Zapísala: Janka Demská

Ing. Igor Kašper
predseda komisie
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