
ZÁPISNICA 
zo zasadnutia finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve 

v Zlatých Moravciach konanej dňa 16. februára 2015 

Prítomní: 

2015 

MVDr. Marta Balážová, PharmDr. Ivona Vicianová, PaedDr. Klaudia lvanovičová, Mgr. Roman Šíra, Ing. Iveta 
Szobiová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá, MBA, Mgr. Helena Dubajová 

Neprítomní: -

Prizvaní a hostia: 
Ing. Serafína Ostrihoňová, primátorka mesta 
Ing. Miroslav Šlosár, prednosta Msú 
Ing. Karol švajčík, poslanec 
PaedDr. Dušan Husár, Požitavská futbalová akadémia FC Vion 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Voľba predsedu Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach 
3. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, 

DrSc. Zlaté Moravce za rok 2014 
4. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o. 

za rok 2014 
5. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, m.p. za rok 2013 
6. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté Moravce, 

m. p. za rok 2014 
7. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, 

mestský podnik za rok 2014 
8. Prerokovanie východiskových ukazovateľov Návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na roky 2015-2017 
9. Návrh na Dodatok č . 3 k VZN mesta č . 11/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté 
Moravce 

1 O. Návrh na zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce, mestský podnik 

11. Návrh na zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu 
p.o. 

12. Návrh na zverenie majetku mesta do správy rozpočtovej organizácie Základná škola Mojmírova 
13. Rôzne 

a) Žiadosť p. Márie Hangaiovej o finančné vysporiadanie pozemkov pod skládkou TKO 
b) Žiadosť o vydanie stanoviska k zriadeniu Materskej školy sv. Alžbetky 

14. Diskusia 
15. Záver 

K BODU 1: 
Otvorenie 
Rokovanie komisie otvorila Ing. Iveta Szobiová, sekretár komisie, ktorá privítala členov komisie a ostatných 
prítomných na rokovaní komisie. 
Konštatovala, že počet prítomných členov komisie je 7 a komisia je uznášania schopná. 
Dala hlasovať o programe zasadnutia: 
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Hlasovanie: 

2015 

za: 7 (Marta Balážová, Ivona Vicianová, Klaudia lvanovičová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta 
Jančovičová Holá, Helena Dubajová) 

proti: O 
zdržal sa: O 
Program rokovania bol jednomysel'ne schválený. 

K BODU 2: 
Voľba predsedu Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach 
Ing. Szobiová vyzvala členov komisie, aby predložili návrhy na predsedu komisie. 
MVDr. Balážová navrhla za predsedu komisie PaedDr. Klaudiu lvanovičovú. 
Mgr. Šíra prejavil záujem o funkciu predsedu komisie a uviedol, že o túto funkciu sa uchádzala aj Dr. Vicianová. 
PharmDr. Vicianová sa vyjadrila, že nemá záujem o túto funkciu predsedu komisie. 
H. Jančovičová Holá navrhla, aby sa kandidáti na predsedu predstavili a povedali, aké majú skúsenosti 
s financiami a ekonomikou. 

Dr. lvanovičová- uviedla, že má skúsenosti s riadiacou prácou, pracovala na odd. pre l'uské zdroje na Msú, má 
skúsenosti so spracovaním projektov pre predškolské zariadenia, prácou na školskom referáte pre školské 
zariadenia bez právnej sujektivity, pracovala ako zástupkyňa v MŠ Slniečko na Kalinčiakovej ulici, má skúsenosti 
s finančným poradenstvom, pracovala. pre Allianz. a.s., OWB a MBI, ako kontrolórka na BO v Zlatých 
Moravciach,momentálne pracuje v MSKS ako programový manažér 

Mgr. Šíra- uviedol, že absolvoval skúšky z ekonomiky práva, 20 mesiacov bol prednostom Msú, spolupracoval 
s finančným oddelením pri tvorbe rozpočtu, zúčastňoval sa zasadnutí odborných komisií zriadených pri MsZ, 
vedie vlastnú obchodnú spoločnosť, kde pri riadení je potrebná znalosť ekonomiky podniku. Predsedu komisie 
čaká nie l'ahká úloha pri rozhodovaní napr. v prípade mestských podnikov. Medzi poslancami nie je osoba, ktorá 
by bola odborníkom v ekonomike. 

UZNESENIE č. 1/2015: 
Finančná komisia odporúča MsZ schváliť za predsedu Finančnej komisie pri Mestskom zastupitel'stve v Zlatých 
Moravciach PaedDr. Klaudiu lvanovičovú. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Marta Balážová, Ivona Vicianová, Klaudia lvanovičová, Erika Gráczová, 

Henrieta Jančovičová Holá) 
proti : O 

zdržal sa: 2 (Roman Šíra, Helena Dubajová) 

Rokovanie komisie prevzala Dr. Klaudia lvanovičová. Predložila návrh na podpredsedu komisie, za ktorého 
navrhla Henrietu Jančovičovú Holú. 

UZNESENIE č. 2/2015: 
Finančná komisia schválila za podpredsedu Finančnej komisie pri Mestskom zastupitel'stve v Zlatých 
Moravciach Henrietu Jančovičovú Holú, MBA. 
Hlasovanie: 
za: 7 (Marta Balážová, Ivona Vicianová, Klaudia lvanovičová, Roman Šíra, Erika Gráczová, 

Henrieta Jančovičová Holá, Helena Dubajová) 
proti : O 
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zdržal sa: O 

2015 

Primátorka mesta požiadala členov komisie, aby mohol vystúpiť PaedDr. Dušan Husár, ktorý bol prítomný na 
rokovaní zástupcov Požitavskej futbalovej akadémie FC Vion s vedením mesta. 
Dr. Husár - požiadal o podporovanie PFA, v ktorej je okolo 300 detí. Uviedol, Mesto Zlaté Moravce je aj 
s Mestom Vráble členom PFA. Mesto Zlaté Moravce v posledných 2 rokoch im neposkytlo dotáciu, v krízovom 
režime prežili len vďaka sponzorom, nakoľko príspevok od Vrábel im nepostačuje . Mesto Zlaté Moravce v roku 
2012 poskytlo dotáciu vo výške 90.000 eur. Uviedol, že pani primátorka navrhla, aby o týchto skutočnostiach 
informoval finančnú komisiu po ich spoločnom rokovaní. 
Dr. lvanovičová - koľko detí máte z iných obcí? 
Dr. Husár- máme deti aj z iných obcí, dokonca 4 deti sú z iných okresov 
Dr. lvanovičová - táto požiadavka nebola zatiaľ predložená do komisie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu, 
koľko žiadate financií? 
Dr. Husár- Mesto Vráble vyčlenilo v rozpočte na rok 2015 pre PFA príspevok vo výške 30.000 eur, ktorý nie je 
dostatočný na našu činnosť. 
Dr. lvanovičová - mesto vás dotuje aj prostredníctvom štadióna, za ktorý PFA neplatí 

K bodu 3: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce za rok 2014 
H. Jančovičová Holá - navrhla prizvať na rokovanie o predloženom materiáli riaditeľa nemocnice. 

K bodu 4: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu 
p.o. za rok 2014 
K bodu 5: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, m.p. za rok 
2013 
K bodu 6: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté 
Moravce, m. p. za rok 2014 
K bodu 7: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce, mestský podnik za rok 2014 

Predsedkyňa komisie navrhla, aby sa body rokovania č . 3 až č . 7 presunuli na ďalšie zasadnutie komisie a aby 
k týmto bodom programu boli prizvaní aj riaditelia podnikov. 
Hlasovanie: 
za: 7 (Marta Balážová, Ivona Vicianová, Klaudia lvanovičová, Roman Šíra, Erika Gráczová, 

Henrieta Jančovičová Holá, Helena Dubajová) 
proti : O 

zdržal sa: O 

K bodu 8: 
Prerokovanie východiskových ukazovate/'ov Návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na roky 2015-2017 
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2015 

Na rokovanie komisie bola predložená pracovná verzia Návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na roky 2015 -
2017 s tým, že celkový rozpočet je nevyrovnaný so schodkom rozpočtu vo výške 200.000 eur. Členovia 
komisie sa dotazovali na zloženie príjmovej časti rozpočtu a zaoberali sa hľadaním rezerv vo výdavkovej časti 
rozpočtu. 

Mgr. Šíra - vyjadril sa k procesu zostavovania rozpočtu a vysvetlil postup pri jeho tvorbe. Uviedol, že vedenie 
mesta musí určiť priority, ktoré má na rozpočet, aby sa dali zapracovať do návrhu rozpočtu. Riaditelia 
mestských podnikov predkladajú požiadavky na rozpočet mesta, riaditelia musia urobiť aj ekonomické 
opatrenia. 
Primátorka - musíme robiť opatrenia aj voči podnikom, vyjadrila sa, že odmieta byť členom Požitavskej 
futbalovej akadémie 
Mgr.Šíra - uviedol, že Mesto stojí prevádzka štadióna v MSKaŠ ročne 66.000 eur, z čoho 90% využíva PFA 
Ing. Švajčík - mal by byť návrh zo strany Mesta na redukciu zamestnancov v podnikoch. Žiadosť PaedDr. 
Husára by sa mala vrátiť na prerokovanie do komisie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu a odtiaľ výstup 
predložený do finančnej komisie 

K bodu 9: 
Návrh na Dodatok č. 3 k VZN mesta č. 1112013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta 
Zlaté Moravce 
Dr. lvanovičová - požiadala, aby bol Návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta č. 11/2013 dopracovaný a predložený 
aj do komisie mládeže, vzdelávania, kultúry a športu 
Hlasovanie: 
za: 7 ( Marta Balážová, Ivona Vicianová, Klaudia lvanovičová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová 

Holá, Roman Šíra, Helena Dubajová) 
proti: O 
zdržali sa: O 

K bodu 10: 
Návrh na zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce, mestský podnik 
Finančná komisia prerokovala predložený materiál na zverenie majetku mesta „Stavebná úprava strechy 
Domu smútku na miestnom cintoríne v m.č. Chyzerovce" do správy príspevkovej organizácie Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik a odporučila ho predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva 
bez pripomienok. 

UZNESENIE č. 3/2015: 
Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť Návrh na zverenie majetku mesta "Stavebná 
úprava strechy Domu smútku na miestnom cintoríne v m.č. Chyzerovce" do správy Záhradníckych služieb 
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik, Sládkovičova ul. č. 1, Zlaté Moravce. 
Hlasovanie: 
za: 7 (Marta Balážová, Ivona Vicianová, Klaudia lvanovičová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová 
Holá, Roman Šíra, Helena Dubajová) 
proti: O 

zdržal sa: O 

K bodu 11: 
Návrh na zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry 
a športu p.o. 
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- ako alternatívu k návrhu na zníženie miestneho poplatku za psa, dala návrh, aby občan, ktorý si zoberie psa z 
útulku bol od tejto dane na určitú dobu, napr. 1 rok oslobodený 

Členovia komisie žiadajú, aby materiály na rokovanie komisie boli doručované 5 dní pred termínom komisie, 
stačí v elektronickej forme. 
Dr. Vicianová požiadala, aby jej všetky materiály boli doručované v písomnej forme. 

K bodu 15: 
Záver 
Zasadnutie finančnej komisie MZ bolo ukončené o 19.15 h. 
Predseda komisie ukončil zasadnutie finančnej komisie a poďakoval prítomným za účasť. 

V Zlatých Moravciach, 23.02.2015 

Zapísala: JÍJ~tJJ{() 
Ing. Iveta Szobiová 
sekretár komisie 

v J~ 
/J-4?'V11ilt11 

PaedDr. Klaudia lvanovičová 
predseda komisie 


