A.

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 26. marca 2013, pričom ratingové hodnotenie bude počas obdobia jeho platnosti
zo strany spoločnosti AB Ratings and Services, s.r.o. monitorované.

B.

RELEVANTNÉ SKUTOČNOSTI



Rok 2011, ako aj rok 2010 sa niesli v znamení dopadov svetovej hospodárskej
a finančnej krízy. Komunálne subjekty uvedené dopady zaznamenali hlavne
cez výpadky na dani z príjmov fyzických osôb, ako jedného z nosných príjmov
miest a obcí (medziročný prepad na dani z príjmov FO za SR v roku 2010
oproti roku 2009 predstavoval cca 17 %). S účinnosťou od 1.1.2012 platí nové
prerozdelenie príjmov DPFO medzi štátnym rozpočtom a územnou
samosprávou. Pokles podielu územnej samosprávy predstavuje 4,9 %
z predchádzajúcej úrovne 70,3 % na 65,4 % v prípade obcí, resp. o 1,6 %
z 23,5 % na 21,9 % v prípade VÚC.



Zníţenie beţných príjmov miest a obcí v uplynulom období sa prejavilo aj ich
celkovou zvýšenou zadlţenosťou. Kým v roku 2009 bola celková zadlţenosť
k beţným príjmom beţného roka komunálneho sektora na úrovni 57,9 %,
v roku 2010 dosiahla 74,10 %. Mesto Ţarnovica si napriek uvedeným
skutočnostiam zachovalo svoju vysokú platobnú schopnosť, finančné rezervy
a schopnosť realizovať svoj rozvojový investičný program.



Mesto Ţarnovica pripravuje aktualizáciu základného strategického dokumentu
Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Ţarnovica 2007-2013
v nadväznosti na dokumenty tohto charakteru na vyššej úrovni
na nasledujúce programové obdobie ako aj z dôvodu nových rozvojových
potrieb mesta. Mesto úspešne plnilo rozvojové zámery definované v pláne
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, vo významnej miere s podporou
nenávratných zdrojov financovania.



Celkové hospodárenie Mesta Ţarnovica v rokoch 2009, 2010 a 2011 bolo
prebytkové. Ku koncu roka 2009 tvoril celkový výsledok hospodárenia mesta
prebytok 135 383 EUR, k 31.12.2010 117 113 EUR a k 31.12.2011
103 859 EUR. Mesto Ţarnovica ku koncu roka 2009, 2010 a 2011 dodrţiavalo
obe kritériá v zmysle pravidiel rozpočtového hospodárenia, pričom hodnota
ukazovateľa
úverovej
zadlţenosti
(bez
ŠFRB)
k beţným
príjmom
predchádzajúceho roka k 31.12.2011 dosahovala úroveň 0,71 % (maximálny
zákonný limit je 60 %). Agentúra pozitívne hodnotí medziročné 2010-2011
zníţenie hodnoty ukazovateľa úverovej zadlţenosti mesta k beţným príjmom
predchádzajúceho roka
o 2,5 %. Hodnota ukazovateľa dlhová sluţba
k beţným príjmom predchádzajúceho roka k 31.12.2011 dosahovala úroveň
9,23 %.



Mesto Ţarnovica aktívne pristupuje k zvyšovaniu svojich príjmov, ako aj ich
diverzifikácie. Realizáciou investičných projektov do nájomných bytov
podporuje stabilizáciu obyvateľstva a zároveň aj vytváranie nových zdrojov
príjmov. Okrem rozširovania zdrojov príjmov realizovaním investícií mesto
vykonáva aj kvalitnú dohľadávaciu činnosť. Definovanie nových daňových
subjektov, dovyrubovanie daní a systémové pravidelné vymáhanie daňových
nedoplatkov a nedaňových pohľadávok mesta sa stali významným zdrojom
príjmov v roku 2011.



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.

