
ZÁPISNICA 
z 13. zasadnutia Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve 

v Zlatých Moravciach konanej dňa 10. decembra 2015 

Prítomní: 

2015 

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

Neprítomný: Ing. Michal Borkovič, hlavný kontrolór mesta 

Prizvaní a hostia: 
PhDr. Marián Takáč, prednosta Msú 
Mgr. Barbora Segíňová, poverená vedením TSm a ZSm 
MUDr. Nina Homiaková, poverená vedením MsN 
Roman Kocian, ekonóm MsN 
Mgr. Peter Sendlai, poverený vedením Službyt, m.p. 
Zuzana Benčová, ekonóm m. p. Službyt 
Simona Holubová, poverená vedením MSKŠ 
Ing. Ján Adamec, poslanec MsZ 
Ing. Marek Holub, poslanec MsZ 
RNDr. Jozef Paluška, poslanec MsZ 
PaedDr. Pavol Petrovič, poslanec MsZ 
Ing. Karol švajčík, poslanec MsZ 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu, p. o., Námestie A. Hlinku č.1 , Zlaté Moravce na rok 2016 s 

výh ľadom na roky 2017 a 2018 
3. Návrh na zmenu rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p. o. Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce 

rozpočtovým opatrením č. 4 
4. Návrh na zverenie hnuteľného majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a športu p. o. Námestie A. 

Hlinku č. 1, Zlaté Moravce 
5. Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc Zlaté Moravce na rok 2016 s výhľadom na 

roky 2017 a 2018 
6. Žiadosť Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc Zlaté Moravce na zvýšenie príspevku z rozpočtu 

zriaďovateľa na rok 2015 
7. Návrh Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc Zlaté Moravce na odpísanie nevymožiteľných 

poh ľadávok 
8. Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
9. Žiadosť Záhradníckych služieb mesta, mestský podnik Zlaté Moravce na zvýšenie príspevku z rozpočtu 

zriaďovateľa na rok 2015 
10. Návrh rozpočtu Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
11. Návrh Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
12. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre Základnú umeleckú školu v Zlatých Moravciach 
13. Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce k 31 .12.2015 
14. Rôzne 
15. Diskusia 
16. Záver 

K bodu 1: 
Otvorenie 
Rokovanie komisie otvorila o 15.00 hod predsedkyňa komisie, ktorá privítala členov komisie a ostatných prítomných na 
rokovaní komisie. Konštatovala, že komisia je uznášania schopná, prítomní sú všetci členovia komisie. 
Dala hlasovať o programe zasadnutia komisie: 
Hlasovanie: 
za: 6 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
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v Zlatých Moravciach konanej dňa 10. decembra 2015 

Program rokovania bol schválený. 

K bodu 2: 

2015 

Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu, p. o., Námestie A. Hlinku č.1, Zlaté Moravce na rok 2016 s 
výhľadom na roky 2017 a 2018 
K tomuto bodu rokovania bola prizvaná p. Simona Holubová, poverená vedením MSKŠ, ktorá predniesla predložený 
návrh rozpočtu. K návrhu uviedla, že v ňom nie je riešené kúpalisko, vyjadrila názor, že by bolo potrebné, aby Mesto 
buď prevádzkovalo kúpalisko alebo ho dalo do dlhodobého prenájmu. Celé kúpalisko potrebuje nevyhnutne kompletnú 
rekonštrukciu, ktorá by stála okolo 200.000 eur. Sú potrebné opravy potrubia, zabudovanie techniky a vysávača. 
Ďalej uviedla, že by bola potrebná oprava strechy na telocvični v areáli štadióna, predpoklad asi 12.000 - 15.000 eur, v 
návrhu rozpočtu nie je s opravou počítané. 
RNDr. Paluška - máte rozpočet vyšší o 4.500 eur 
S. Holubová - to sú finančné prostriedky určené na kultúrne akcie mesta 
RNDr. Paluška - bývalá primátorka dala príkazný list, aby príspevkové organizácie ušetrili, podarilo sa Vám to? 
S. Holubová - odpovedala som v tom zmysle, že keby sa spoplatnili prenájmy pre organizácie, ktoré využívajú naše 
priestory a majú nájom 1 ,- eur, mohli by sme získať 35.000 eur 
Mgr. Šíra - pýtal sa, či by mohla byť hradená oprava strechy na telocvični z finančných prostriedkov, ktoré má poukázať 
firma NBN s.r.o. za odpredaj majetku. Zároveň sa informoval, či už prišli peniaze. 
Ing. Szobiová - finančné prostriedky od spoločnosti NBN ešte neboli pripísané na účet mesta. Ak budú poukázané do 
konca roka, dostanú sa do prebytku rozpočtu a tým do rezervného fondu po schválení Záverečného účtu mesta za rok 
2015. Rezervný fond sa používa najmä na úhradu kapitálových výdavkov, ale aj na výdavky súvisiace s havarijným 
stavom majetku mesta. 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať za návrh, aby bol areál kúpaliska a jeho prevádzkovanie ponúknuté do prenájmu: 
UZNESENIE č.125/2015 
Finančná komisia odporúča ponúknuť formou inzercie začiatkom roka 2016 areál kúpaliska a jeho prevádzkovanie do 
prenájmu. 
Hlasovanie: 
za: 6 {Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Návrh bol schválený. 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať za Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu, p. o„ Námestie A. Hlinku 
č.1, Zlaté Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
UZNESENIE č.126/2015 
Finančná komisia odporúča predložiť Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu, p. o., Námestie A. Hlinku č.1, 
Zlaté Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 na rokovanie mestského zastupiteľstva na schválenie. 
Hlasovanie: 
za: 4 {Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Roman Šíra, Henrieta Holá) 
proti : O 
zdržal sa: 1 (Erika Gráczová) 
Návrh bol schválený. 
Dr. Ivona Vicianová nebola prítomná na hlasovaní. 

K bodu 3: 
Návrh na zmenu rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p. o. Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce 
rozpočtovým opatrením č. 4 
K tomuto bodu rokovania bola prizvaná p. Simona Holubová, poverená vedením MSKŠ, ktorá predniesla predložený 
návrh. Zdôvodnila ho vyššími tržbami z kina a kultúrnych akcií, preto je predložený návrh na zvýšenie výnosov a zároveň 
aj nákladov. 
MVDr. Balážová - poznamenala, že bude potrebné riešiť spolufinancovanie výziev na budovy ZUŠ a starého kina 
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Predsedkyňa komisie dala hlasovať za Návrh na zmenu rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p. o. Námestie A. 
Hlinku č. 1, Zlaté Moravce rozpočtovým opatrením č. 4 
UZNESENIE č. 127/2015 
Finančná komisia odporúča predložiť Návrh na zmenu rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p. o. Námestie A. 
Hlinku č. 1, Zlaté Moravce rozpočtovým opatrením č. 4 na rokovanie mestského zastupiteľstva na schválenie. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Návrh bol schválený. 
Dr. Ivona Vicianová nebola prítomná na hlasovaní. 

K bodu4: 
Návrh na zverenie hnuteľného majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a športu p. o. Námestie A. 
Hlinku č. 1, Zlaté Moravce 
Návrh sa týkal zverenia digitalizácie kina do správy MSKŠ od 01.01.2016. 
K tomuto bodu rokovania bola prizvaná p. Simona Holubová, poverená vedením MSKŠ, ktorá uviedla, že plánujú ušetriť 
5.000 eur z rozpočtu mesta, ktoré nahradia príjmami z kina. 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať za predložený materiál a komisia prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 128/2015 
Finančná komisia odporúča predložiť Návrh na zverenie hnuteľného majetku mesta (digitalizácia kina) do správy 
Mestského strediska kultúry a športu p. o. Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce na rokovanie mestského 
zastupiteľstva na schválenie. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti: . O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo schválené. 
Dr. Ivona Vicianová nebola prítomná na hlasovaní. 

K bodu 5: 
Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc Zlaté Moravce na rok 2016 s výhľadom na 
roky 2017 a 2018 
K tomuto bodu rokovania bola prizvaná MUDr. Nina Homiaková, poverená vedením nemocnice. Prítomný na rokovaní 
bol aj p. Roman Kocian z ekonomického oddelenia nemocnice, ktorý spracovával predložený materiál. 
MUDr. Horniaková - uviedla, že rozpočet na rok 2016 je nereálny, dokážu ho plniť tri až štyri mesiace, nie je v ňom 
úhrada záväzkov, ktoré má nemocnica. Ako dôvod uviedla nedostatočný príspevok zo strany zriaďovateľa. 
PaedDr. lvanovičová - máte navýšené výdavky na mzdy, je v rozpočte plánované zvyšovanie miezd zdravotníckych 
pracovníkov od 01 .01.2016? 
MUDr. Horniaková - už v roku 2015 sú vyššie mzdy, nie sú v nárhu rozpočtu. Záväzky organizácie neustále narastajú, 
aktuálne je výška záväzkov k 31.10.2015 cca 1.600.000 eur. 
Mgr. Šíra - od kedy vlastne začali rásť dlhy a prečo? 
MUDr. Horniaková - dlhy začali rásť od roku 2011, druhá časť otázky je skôr na mojich predchdcov. V roku 2010 došlo k 
oddlženiu nemocnice, mesto zaplatilo dlhy. 
RNDr. Paluška - položil dotaz, či počas jej vedenia nemocnica hospodárila s vyrovnaným rozpočtom 
MUDr. Homiaková - áno, riadila som nemocnicu do r. 2011 s vyrovnaným rozpočtom 
PaedDr. lvanovičová - riešením je nájsť strategického partnera 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať za Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc Zlaté 
Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018: 
UZNESENIE č.129/2015 
Finančná komisia odporučila predložiť Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc Zlaté 
Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 na rokovanie mestského zastupiteľstva na schválenie. 
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Hlasovanie: 
za: 6 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

O 17 .00 hod. odišla zo zasadnutia p. Henrieta Holá. 

K bodu 6: 
Žiadosť Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc Zlaté Moravce na zvýšenie príspevku z rozpočtu 
zriaďovateľa na rok 2015 
K tomuto bodu rokovania bola prizvaná MUDr. Nina Homiaková, poverená vedením nemocnice. Prítomný na rokovaní 
bol aj p. Roman Kocian z ekonomického oddelenia nemocnice. 
Riaditeľka nemocnice požiadala o mimoriadny príspevok z rozpočtu zriaďovateľa vo výške 59.895 eur na úhradu 
záväzkov voči dodávateľom za lieky, zdravotnícky materiál, krv, potraviny a elektrickú energiu. Uviedla, že v žiadosti sú 
nevyhnutné úhrady, ktoré musí nemocnica zaplatiť, aby im opakovane dodali materiál. 
H. Holá - máte uzatvorené zmluvy s týmito dodávateľmi? 
MUDr. Homiaková - nie, máme len rímcové zmluvy bez konkrétnych súm, verejné obstarávanie nebolo realizované, iba 
na opravy a údržbu 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať za predložený návrh: 
UZNESENIE č. 130/2015 
Finančná komisia odporučila hľadať finančné prostriedky v rozpočte Mesta Zlaté Moravce a v prípade, že to bude 
možné, predložiť návrh na zvýšenie príspevku pre Mestskú nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc Zlaté Moravce 
na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Roman Šíra, Erika Gráczová) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

K bodu 7: 
Návrh Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc Zlaté Moravce na odpísanie nevymožiteľných 
pohľadávok 

K tomuto bodu rokovania bola prizvaná MUDr. Nina Homiaková, poverená vedením nemocnice. Prítomný na rokovaní 
bol aj p. Roman Kocian z ekonomického oddelenia nemocnice. 
Mestská nemocnica predložila návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok po lehote splatnosti, ktoré sú z rokov 
2007 až 2010 v celkovej výške 7.894, 18 eur. 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať za predložený návrh: 
UZNESENIE č. 131/2015 
Finančná komisia odporučila predložiť návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok z účtovníctva Mestskej 
nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc Zlaté Moravce v celkovej výške 7.894,18 eur na rokovanie mestského 
zastupiteľstva na schválenie. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Roman Šíra, Erika Gráczová) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

K bodu 8: 
Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 
K tomuto bodu rokovania bola prizvaná Mgr. Barbora Segíňová, poverená vedením Technických služieb mesta. 
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RNDr. Paluška - prečo je taký vysoký rozpočet na stredisko "útulok pre psov" (32.900 eur)? 
Mgr. Segíňová - vysvetlila prerozdelenie nákladov strediska "spoločná správa" na všetky ostatné strediská 
Mgr. Šíra - uviedol, že mesto musí zabezpečiť starostlivosť o túlavých psov 
PhDr. Takáč - súhlasil a doplnil, že obec je povinná zo zákona zabezpečiť aj odchyt túlavých zvierat 
RNDr. Paluška - je niekde určené, pre koľko psov má byť útulok? Prevádzkujme ho pre 1 O psov a môžeme mať o 
jedného zamestnanca menej 
Mgr. Segíňová - v útulku musia byť dvaja zamestnanci z dôvodov BOZP aj v prípade, keby sme mali iba 5-1 O psov 

Finančná komisia prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 132/2015 
Finančná komisia odporúča v Návrhu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2016 znížiť výdavky na 
útulok pre psov na sumu 15.000 eur, finančné prostriedky vo výške 17.900 eur presunúť na stredisko verejná zeleň. 
Hlasovanie: 
za: 4 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová , Roman Šíra, Erika Gráczová) 
proti: O 
zdržal sa: 1 (Ivona Vicianová) 

Mgr. Šíra - budú vám postačovať finančné prostriedky, ktoré určilo mesto ako príspevok? Aby nebolo neskôr povedané, 
že ste z tohto dôvodu v červených číslach. 
Mgr. Segíňová - zatiaľ som optimista, od 01.07.2016 budú preplácané aj náklady za uloženie odpadu v zmysle zákona o 
odpadoch 
PaedDr. Petrovič - pýtal sa na príspevok na opravu verejného osvetlenia, prečo je tento výdavok a čo sa bude opravovať 
PaedDr. lvanovičová - po konzultácii s odborným pracovníkom TSm, ktorý má na starosti verejné oosvetlenie, stÍpy 
verejného osvetlenia sú nebezpečné, káble sú odhnité, životu nebezpečné, najmä na Ulici 1. mája od mestského úradu 
po Dukliansku ulicu 
Mgr. Segíňová - máme vypracovaný kompletný projekt, na ktorom sa pracovalo pol roka od výzvy na kompletnú 
rekonštrukciu osvetlenia, následne to bolo stopnuté zo strany mesta. Projekt zahŕňa výmenu žiaroviek za žiarivky a 
výmenu elektrických káblov. 
PaedDr. Petrovič - oplatí sa dať teraz 20.000 eur na opravu, keď sa chce dať výzva na kompletnú rekonštrukciu 
verejného osvetlenia? 
Mgr. Šíra - podporil návrh na vyčlenenie 20.000 eur na opravu elektrického osvetlenia v rozpočte TSm 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať za Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2016 s 
výhľadom na roky 2017 a 2018: 
UZNESENIE č. 133/2015 
Finančná komisia odporúča predložiť Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2016 s 
výhľadom na roky 2017 a 2018 so zapracovanou zmenou v zmysle Uznesenia komisie č. 132/2015 na rokovanie 
mestského zastupiteľstva. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Roman Šíra, Erika Gráczová) 
proti: O 
zdržal sa: O 

K bodu 9: 
Žiadosť Záhradníckych služieb mesta, mestský podnik Zlaté Moravce na zvýšenie príspevku z rozpočtu 
zriaďovateľa na rok 2015 
K tomuto bodu rokovania bola prizvaná Mgr. Barbora Segíňová, poverená vedením Záhradníckych služieb mesta. 
Uviedla, že pri riešení zrušenia ZSm sa narazilo na problém s vyplatením miezd pre zamestnancov ZSm za mesiac 
december 2015. Navrhuje, aby sa mzdy a zákonné odvody vyplatili koncom decembra. Zároveň je potrebné uhradiť 
neodvedené preddavky na daň zo závislej činnosti za obdobie január až júl 2015. Z uvedeného dôvodu žiadajú 
navýšenie príspevku o 19.230 eur. 

RNDr. Paluška - pýtal sa na možnosť zosobnenia škôd, ktoré vznikli v ZSm, napr. za uhradené pokuty a penále 
PaedDr. lvanovičová - zosobnenie škôd nie je voči komu, p. Tomajko ani ekonómka už v podniku nepracujú 
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K bodu 14: 
Rôzne 
V tomto bode rokovania bolo prerokované: 

2015 

14.1. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov 
rozpočtovým opatrením č. 20 
Finančná komisia prerokovala predložený materiál, v ktorom sa navrhuje zmena rozpočtu navýšením kapitálových 
príjmov v_o výške _3 ._000 eur a výdavkov v programe Vzdelávanie v rovnakej výške na financovanie zakúpenia elektrickej 
rúry pre SJ pri MS Stúrova. 
Finančná komisia prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 139/2015 
Finančná komisia odporučí/a predložiť Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a 
podprogramov rozpočtovým opatrením č. 20 na rokovanie mestského zastupiteľstva na schválenie. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Roman Šíra, Erika Gráczová) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

K bodu 15: 
Diskusia 
MVDr. Balážová - informovala prítomných členov komisie a poslancov, že PHSR je rozpracované, niektoré časti bude 
potrebné dopracovať a schváliť osobitným uznesením MsZ. Mesto má záujem sa uchádzať o dotáciu na rekonštnukciu 
budovy bývalého kina a budovy ZUŠ, k žiadostiam je nutné doložiť PHSR schválené uznesením MsZ. 

K bodu 16: 
Záver 
Zasadnutie finančnej komisie MZ bolo ukončené o 18.30 hod. 
Predsedkyňa komisie ukončila zasadnutie finančnej komisie a poďakovala prítomným za účasť. 

V Zlatých Moravciach, 28.12.2015 

Zapísala: J/!;ntrJ 
Ing. Iveta Szobiová 
sekretár komisie 

5/~cn~ 
PaedDr. Klaudia lvanovičová 
predseda komisie 
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