VÝROK O RATINGU
Spoločnosť ABCongress, s.r.o. priraďuje Mestu Žarnovica nasledovné ratingové
hodnotenie:
Dlhodobý rating
pre transakcie v lokálnej mene: BBB- (stabilný výhľad)
Dlhodobý rating
pre transakcie v cudzej mene: BBB- (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating: S2Platnosť priradeného ratingového hodnotenia je 1 rok odo dňa jeho priradenia, t.j. do
16. decembra 2010, pričom ratingové hodnotenie bude počas obdobia jeho platnosti zo
strany spoločnosti ABCongress, s.r.o. monitorované.

RELEVANTNÉ SKUTOČNOSTI
• Mesto Ţarnovica je okresným mestom s počtom obyvateľov 6,5 tisíc. Okres je
súčasťou Banskobystrického samosprávneho kraja. Poloha mesta obklopeného
pohoriami Štiavnické vrchy, Pohronský Inovec a Vtáčnik a mnoţstvom lesov dáva v
meste a okolí vyniknúť najmä drevárskemu priemyslu s bohatou tradíciou v tomto
odvetví priemyslu.
• Stratégiu rozvoja mesta definuje základný strategický dokument mesta Plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Ţarnovica 2007-2013. Rozvojové programy
uskutočňované mestom smerujú do všetkých základných oblastí ţivota, najmä však do
zvýšenia kvality ţivota obyvateľov, vytvárania kvalitného ţivotného prostredia, do
modernizácie a rozvoja cestnej infraštruktúry, atď..
• Finančná situácia mesta je stabilná. Celkové hospodárenie Mesta Ţarnovica v rokoch
2006, 2007 a 2008 bolo prebytkové, prebytok v roku 2006 dosiahol výšku 219,1 tis.
EUR (6,6 mil. Sk), v roku 2007 482,4 tis. EUR (14,5 mil. Sk) a v roku 2008 1 355,4 tis.
EUR (10 708 tis. Sk). Disponibilné finančné zdroje niekoľkonásobne prevyšujú
krátkodobé záväzky mesta. Dostatok voľných disponibilných zdrojov sa stáva rezervou
v prípade neočakávaného výpadku príjmov mesta, vytvára tieţ predpoklady pre
moţnosť realizácie investičných aktivít mesta z vlastných zdrojov, ako aj podieľania sa
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na čerpaní nenávratných finančných príspevkov, kedy mesto má vytvorené zdroje na
kofinancovanie projektov.
• Celkové príjmy mesta v roku 2009, ako aj v roku 2010 sú poznačené svetovou
finančnou a hospodárskou krízou. Dopad bol zaznamenaný v zníţení príjmov
prerozdeľovaných mestám a obciam z úrovne štátu. Zvyšovanie miery nezamestnanosti
sa zatiaľ neprejavilo na zhoršení v oblasti napĺňania príjmov mesta z miestnych daní a
poplatkov.

• Vytvorená finančná rezerva v predchádzajúcom období, obozretný prístup mesta k
prijímaniu cudzích zdrojov, aktívnejší prístup k získavaniu nenávratných finančných
prostriedkov, ako aj kvalitný systém starostlivosti o pohľadávky vytvára predpoklady
ďalšieho riadneho fungovania mesta pri zabezpečení všetkých jeho povinností, ako aj
ďalšieho rozvoja.

V Bratislave, 16.decembra 2009

