VÝROK O RATINGU
Spoločnosť AB Ratings and Services, 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:

S2-

Platnosť priradeného ratingového hodnotenia je 1 rok odo dňa jeho priradenia, t.j.
do 2. novembra 2011, pričom ratingové hodnotenie bude počas obdobia jeho
platnosti zo strany spoločnosti AB Ratings and Services, s.r.o. monitorované.

RELEVANTNÉ SKUTOČNOSTI


Územie Mesta Ţarnovica leţí v kotline, ktorá je obklopená troma pohoriami Štiavnické vrchy, Pohronský Inovec a Vtáčnik. Mesto Ţarnovica je okresným
mestom s počtom obyvateľov 6,5 tisíc, celková výmera územia mesta dosahuje
30 398 950 m². Ţarnovický okres je súčasťou Banskobystrického
samosprávneho kraja, ktorý sa v rámci SR radí k najrozľahlejším krajom
na Slovensku. Mesto leţí v blízkosti budovanej rýchlostnej komunikácie a
cez jeho územie prechádza významná ţelezničná trasa.



Víziu smerovania rozvoja mesta deklaruje základný strategický dokument
mesta, Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Ţarnovica 2007-2013.
Rozvojové priority uskutočňované mestom smerujú najmä do zvýšenia kvality
ţivota obyvateľov, zatraktívnenia mesta, vytvárania kvalitného ţivotného
prostredia, do modernizácie a rozvoja cestnej infraštruktúry, atď..



Celkové hospodárenie Mesta Ţarnovica v rokoch 2007, 2008 a 2009 bolo
prebytkové, prebytok v roku 2007 predstavoval 482,4 tis. EUR, v roku 2008
283,1 tis. EUR a v roku 2009 135,4 tis. EUR. Hodnota ukazovateľa zadlţenosť
k beţným príjmom predchádzajúce roka dosahovala ku koncu roka 2009
úroveň 5,79 % - zákonný limit je 60 % a hodnota ukazovateľa dlhová sluţba
k beţným príjmom 3,21 % - zákonný limit je 25 %. Celkové príjmy mesta
bez úverov v roku 2009 tvorili cca 4,3 mil. EUR a k 30.6.2010 cca
2,2 mil. EUR.



V rokoch 2009 – 2010, napriek negatívnym dopadom svetovej hospodárskej
krízy na príjmy komunálneho sektora SR, Mesto Ţarnovica nemuselo obmedziť
svoje rozvojové aktivity a pri splnení podmienky spolufinancovania sa stalo
prijímateľom nenávratných finančných príspevkov z rôznych grantových
schém. V roku 2010 objem prijatých grantov dosiahne cca 1,4 mil. EUR.
V dôsledku riešenia povodňových škôd a nutnosti realizácie povodňami
vyvolaných investícií, musela byť časť investičných projektov mesta v roku
2010 odloţená na nasledujúce obdobie. Napriek tomu objem preinvestovaných
prostriedkov do rozvoja mesta v roku 2010 dosiahne cca 1,7 mil. EUR, pričom
v roku 2009 boli mestom realizované investície vo výške 2,9 mil. EUR.



Vďaka obozretnému strategickému a finančnému riadeniu mesto v minulom
období vytvorilo dostatok finančných rezerv na krytie výpadku výnosov z daní
z príjmov fyzických osôb ako jedného z hlavných zdrojov financovania mesta.
K 30.6.2010 bolo plnenie výnosu z daní z príjmov fyzických osôb na úrovni
37,39 %. Agentúra pozitívne hodnotí, ţe mesto má aj pre budúce obdobie
vytvorené rezervy na krytie nepredvídaných okolností.



Spoločnosť AB Ratings and Services, s.r.o. nadobudla presvedčenie, ţe
stabilná finančná situácia Mesta Ţarnovica, ako aj kvalitná úroveň jeho
riadenia, vytvára predpoklady pre zabezpečenie plynulého uhrádzania
záväzkov mesta včas a v plnej výške aj v nasledujúcom období. Hospodárenie
mesta, stav záväzkov a majetkovej podstaty, ako aj úroveň plnenia rozpočtu,
budú agentúrou pravidelne monitorované a analyzované.

Gratulujeme Vam ku kvalitnemu ratingovemu hodnoteniu, ktore sa Vam podarilo
potvrdit aj v case dopadov svetovej hospodarskej a financnej krizy na financovanie
komunalneho sektora SR. Verime, ze sa Vam podari zachovat obozretny pristup pri
riadeni financii Vasho mesta aj v nasledujucom obdobi a aj nadalej budete patrit
medzi komunalne subjekty s vysokou urovnou strategickeho a operativneho
riadenia.
S pozdravom
Ing. Katarina Hillerova
Senior analytik
AB Ratings and Services, s.r.o.

