
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA FINANČNEJ KOMISIE 
DŇA 16. OKTÓBRA 2014 2014 

Prítomní: Mgr. Milan Galaba, Eva Dubajová, Ing. Peter Lisý, PharmDr. Ivona Vicianová, 
Ľubica Kováčová, Ing. Ľubomír Ivanovič, Ing. Radovan Štekl, Ing. Iveta 
Szobiová 

Ospravedlnení: Ing. Ivan Debnár, Ing. Peter Hollý 

Prizvaní na rokovanie: 
Ing. Peter Lednár CSc., primátor mesta - neprítomný 
Ing. Jozef Škvarenina, viceprimátor mesta - neprítomný 
Mgr. Roman Šíra, prednosta Msú 
Ing. Michal Borkovič, hlavný kontrolór mesta - neprítomný 
JUDr. Mária Vozárová, právnik MSÚ 
Erika Babocká, poslankyňa MsZ 
Ivan Hritz, poslanec MsZ - neprítomný 
PaedDr. Dušan Husár, poslanec MsZ - neprítomný 
Ľudovít Chládek, poslanec MsZ - neprítomný 
Viliam Rumanko, poslanec MsZ - neprítomný 
Vladimír Klučiar, poslanec MsZ - neprítomný 
Ivan Madola, poslanec MsZ 
PaedDr. Pavol Petrovič, poslanec MsZ 
Mgr. Pavel Šepták, poslanec MsZ - neprítomný 
Ing. Ladislav Boršč, poslanec MsZ 
Jozef Tonkovič, poslanec MsZ 
Mgr. Denisa Uhrinová, poslankyňa MsZ - neprítomný 
Miroslav Záchenský, poslanec MsZ - neprítomný 

Hostia: 
Ing. Marián Pánik, prezident Hokejového klubu HC Zlaté Moravce 
Branislav Bartek, viceprezident Hokejového klubu HC Zlaté Moravce 
Radoslav Lobb, člen výboru Hokejového klubu HC Zlaté Moravce 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Návrh na Koncesnú zmluvu na služby spojené s prevádzkou zimného štadióna 
3. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 

26/2014 
4. Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 na základe účelového 

určenia finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č.23/2014 
5. Rôzne 
6. Diskusia 
7. Záver 

K BODU 1: 
Otvorenie 
Predseda finančnej komisie Mgr. Milan Galaba privítal členov komisie a ostatných 
prítomných na rokovaní komisie. 

K BODU 2: 
Návrh na Koncesnú zmluvu na služby spojené s prevádzkou zimného štadióna 
Na rokovaní boli prítomní zástupcovia Hokejového klubu HC Zlaté Moravce. 
Ing. Pánik, prezident hokejového klubu - vysvetlil dôvody, ktoré ich viedli k predloženiu 
návrhu na koncesnú zmluvu. Jedná sa im najmä o racionalizáciu prevádzky zimného 
štadióna, najmä energetickej náročnosti. 
JUDr. Vozárová - zmluva je komplikovaná a rozsiahla, stručné zhrnutie je v dôvodovej 
správe, ktoré sme včera dopracovali a posielali mailom členom finančnej komisie, ako aj 
všetkým poslancom. V zmluve je navrhnutý transfer pre HK vo forme koncesnej odplaty vo 
výške 25 OOO Euro za rok a výdavky na prípadnú rekonštrukciu. Momentálne máme 
situáciu, že zimný štadión funguje len tak-tak a v prípade, že na prevádzku nebudeme mať 
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financie, tak ho môžeme zatvoriť, resp. neotvoríme sezónu. V prípade koncesie to bude pre 
nás záväzné a financovanie športu, v tomto prípade ľadového hokeja, tak ako máme teraz 
futbal, bude medzi prioritami mesta. 
Poslanec I. Madola - chcem sa opýtať na článok 5 odstavec 1 povinnosť hradiť povinné 
rekonštrukcie, resp. havarijný stav zimného štadióna zo strany mesta. 
Mgr. Šíra - vysvetlil, že hokejový klub musí požiadať o súhlas mesta ako vlastníka 
a v prípade, keď dáme súhlas a nebudeme mať prostriedky na technické zhodnotenie môže 
ho zaplatiť koncesionár a následne náklady prefakturuje mestu. 
JUDr. Vozárová - každý rok sa vykoná prehliadka a určí sa, čo bude potrebné opraviť, 
prípadne rekonštruovať a následne zapracujeme predpokladané výdavky do rozpočtu. 
Poslanec I. Madola - a kto určí, či je to oprava, alebo technické zhodnotenie a ako mám 
rozumieť výrazu „potreba vykonania rekonštrukcie" konkrétne kto stanoví tú „potrebu" 
Ing. Pánik - technické zhodnotenie je definované zákonom o dani z príjmov, zároveň citoval 
vymedzenie technického zhodnotenia a rekonštrukcie zo zákona o dani z príjmov. Uviedol. že 
ľadovú plochu by sme chceli prevádzkovať 6 mesiacov do roka, podľa návrhu zmluvy ľad 
musíme prevádzkovať minimálne 4 mesiace. 
Mgr. Galaba - navrhol upraviť a upresniť body 7 a 8 v článku V. tak, aby bolo vymedzené 
kedy môže urobiť a platiť technické zhodnotenie koncesionár a aby bol text zrozumiteľný 
a jednoznačný. 
Poslanec I. Madola - v zmluve je navrhnutá vysoká pokuta v prípade odstúpenia od zmluvy 
Ing. Pánik - áno je to tak, pri vzájomných rokovaniach nás Mesto tlačilo aby pokuta nebola 
žiadna, ale my keď vložíme finančné prostriedky do zveľaďovania zimného štadióna, najmä 
do energetickej náročnosti, potrebujeme mať istotu trvania zmluvy. Podľa prílohy k zmluve 
hokejový klub garantuje 270 hodín pre školy, ktoré zriadilo mesto a ďalších 200 hodín pre 
verejnosť 

Poslanec I. Madola - pýtal sa, v ako stave je rolba a či v prípade jej sfunkčnenia to bude 
oprava alebo rekonštrukcia. 
Ing. Pánik - rolbu musíme zabezpečiť my, Technické služby prenajímali počas sezóny rolbu 
nemali vlastnú, nakoľko táto bola už dlhšiu dobu nefunkčná. 
p. Dubajová - doba prenájmu je v zmluve uvedená na 15 rokov, to navrhol hokejový klub? 
Ing. Pánik - áno, tento návrh bol zo strany hokejového klubu a je to potrebná doba na 
zveľadenie hokejového štadióna a návratnosť investícií. 

Zo strany členov finančnej komisii bola položená otázka prečo je až teraz predložený tento 
návrh a prečo s tým hokejový klub neprišiel už skôr. 
Ing. Pánik - návrh sme predložili z dôvodu, lebo sme počuli informáciu, že Mesto nebude 
prevádzkovať zimný štadión z dôvodu nedostatku financií 
p. Dubajová - ale na jednom z mestských zastupiteľstiev sme sa ako poslanci dohodli, že 
nebudeme pred koncom volebného obdobie schvaľovať zmluvy, ktoré dlhodobo zaväzujú 
mesto. 
Mgr. Galaba - hokejový klub prejavuje záujem už 2 roky. Teraz tu máme konkrétny návrh, 
ide o podporu športu zo strany mesta. 
Ing. Pánik - na návrhu pracujeme od apríla tohto roku a to z dôvodu, ktorý bol už povedaný. 
Mgr. Šíra - uviedol, že v tomto roku bola prevádzka zimného štadióna zabezpečovaná TsM 
od 1.1. do 28.2. 2014 a Technické služby minuli takmer celoročný rozpočet, ktorý majú 
určený na prevádzku zimného štadióna a to najmä z dôvodu, že bola teplá zima. 
Mgr. Galaba - navrhol odporučiť návrh koncesnej zmluvy s pripomienkami, ktoré uviedli 
počas diskusie a tieto aby boli zapracované do návrhu, ktorý bude predložený na rokovanie 
mestského zastupiteľstva. 

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu: 
Za: Mgr. Milan Galaba, Eva Dubajoví, Ing. Peter Lisý, PharmDr. Ivona Vicianová, Ing. 
Radovan štekl, Ing. Ľubomír Ivanovič, Ľubica Kováčová 
Proti:O 
Zdržal sa:O 
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Finančná komisia predložený návrh koncesnej zmluvy prerokovala a odporučila ho predložiť 
na rokovanie mestského zastupiteľstva na schválenie s tým, že budú zapracované do návrhu 
pripomienky, ktoré navrhla finančná komisia. 

K BODU 3: 
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením 
č. 26/2014 
Mgr. Galaba požiadal o vysvetlenie návrhu na zmenu rozpočtu v kapitole školstvo. 
Ing. Szobiová - vysvetlila, že sa jedná o presun rozpočtových prostriedkov len v rámci 
kapitoly školstvo a návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre ZUš, ktorá o toto požiadala. 
Mgr. Galaba - problémom je však návrh na zmenu rozpočtu v Programe 1 na zmenu 
rozpočtu týkajúceho sa UPN najmä z dôvodu, že opätovne sa jedná o úhradu faktúry pre 
Ing. Babčana a výdavky predtým neboli schválené. 
Ing. Szobiová - uviedla, že v zmysle uznesenia MsZ, na základe ktorého bolo schválené 
začatie obstarávania zmien a doplnkov číslo 7 k UPN bola podpísaná zmluva o dielo 
s EAGLE s.r.o. na vypracovanie zmeny v zmysle uznesenia. 
Mgr. Galaba - konštatoval, že nárok zo strany dodávateľa je v prípade platnej zmluvy 
vymáhateľný. 

Predseda komisie dal hlasovať za predložený návrh s tým, že osobitne sa hlasovalo za návrh 
na zmenu rozpočtu v Programe 9-Vzdelávanie a v Programe 1-Plánovanie manažment a 
kontrola: 
Hlasovanie: 
A) návrh na zmenu rozpočtu v Programe 9 - Vzdelávanie 
Za :. Mgr. Milan Galaba, Eva Dubajoví, Ing. Peter Lisý, PharmDr. Ivona Vicianová, Ing. 
Radovan Štekl, Ing. Ľubomír Ivanovič, Ľubica Kováčová 
Proti O 
Zdržal sa O 

B) za Program 1 - Plánovanie manažment a kontrola 
Za: Mgr. Milan Galaba, Eva Dubajoví, PharmDr. Ivona Vicianová, Ing. Radovan štekl, Ing. 
Ľubomír Ivanovič, Ľubica Kováčová 

Proti: Ing. Peter Lisý 
Zdržal sa: O 

Finančná komisia prijala uznesenie č. 25/2014 
Finančná komisia odporučila predložiť materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva 
z výhradami na zmenu rozpočtu v Programe 1 Podprogram 1.2 územné plánovanie 
a urbanizmus. 

K BODU 4: 
Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 na základe účelového 
určenia finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č.23/2014 

Finančná komisia materiál prerokovala a odporučila ho predložiť na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 

K BODU 5: 
Rôzne 
Návrh spoločnosti QUEEN INVESTMENT ZM s.r.o. na odkúpenie mestských pozemkov 
Mgr. Galaba - materiál do komisie sme obdržali od žiadateľa tesne pred začatím komisie. 
Uvedená spoločnosť žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu pozemkov s Mestom 
Zlaté Moravce . Žiadosť dňa 10.10.2014 predložili aj na komisiu výstavy, UP, žp a obnovy 
kultúrnych pamiatok. Zároveň žiadajú, aby ich návrh prerokovala aj finančná komisia. 
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Finančná komisia predloženú žiadosť prerokovala, odporučila ju s tým, že je potrebné, aby 
sa k návrhu vyjadrila príslušná odborná komisia pre správu majetku mesta. 

K BODU 6: 
Diskusia 

A. Návrh poslanca Jozefa Tonkoviča 
Poslanec pán Tonkovič - predniesol požiadavku na opravu mestského rozhlasu v mestskej 
časti Chyzerovce. Technické služby vraj nemajú na opravu peniaze a opravu musí uhradiť 
Mesto . 
Mgr. Šíra - podobne nefunguje mestský rozhlas aj na iných uliciach v meste, nielen 
v Chyzerovciach. Mesto si musí určiť priority, akým spôsobom bude informovať občanov, či 
formou SMS, web stránkou, mailami a podobne, nakoľko v dnešnej dobe sú aj modernejšie 
spôsoby komunikácie s občanmi. 
Otázka znie, či mesto nepotrebuje financie súrnejšie napr. na opravu ciest ako na opravu 
rozhlasu, ktorý je zastaralý a je v zlom technickom stave. 

B. Upozornenie na situáciu v ZŠ Robotnícka 
Ing. Lisý - predniesol problém Základnej školy Robotnícka, kde v kuchyni úplne nevyhovujú 
hygienické podmienky, tieto sú katastrofálne a hygiena prevádzku môže každú chvíľu 
zavrieť. MSKŠ im je dlžné za energie okolo 4000 Euro. 
Ing. Szobiová - MSKŠ má problém s financiami, chýbajú im prostriedky na úhradu energií 
okolo 8000 Eur z toho 4300 za knižnicu. Chcú požiadať zriaďovateľa o zvýšenie príspevku, 
Mesto však voľné finančné prostriedky nemá. 
Mgr. Galaba - Mesto Zlaté Moravce žiada zaradiť medzi havárie ZŠ Mojmírova na dokončenie 
výmeny okien a ZŠ Pribinová 200 OOO na ihrisko, pokiaľ si pamätám žiadosť ZŠ Robotnícka 
tam nebola. Požiadavky boli predložené zo strany zriaďovateľa škôl na odbor školstva OU 
v Nitre. 

C. Dotaz k plneniu zmluvy s Prvou teplárenskou a.s. 
Ing. štekl - položil otázku, či Prvá teplárenská a . s . platí nájomné dohodnuté v zmluve 
a 15% podiel zo zisku. Podľa účtovných výkazov spoločnosť dosiahla za rok 2013 zisk. 
Mgr. Šíra- nájomné hradia aje pravdou, že za rok 2013 mali zisk, ale uhradili ním stratu za 
predchádzajúce roky. Týmto bude strata vyrovnaná, predpokladajú, že tento rok dosiahnu 
zisk a tento bude prerozdelený v zmysle zmluvy. 

Záver 
Predseda komisie ukončil zasadnutie finančnej komisie a poďakoval prítomným za účasť. 

V Zlatých Moravciach, 20.10.2014 

Zapísala: }t/;,'YJ} 
Ing. Iveta Szobiová 
sekretár komisie 

Mgr. Milan Gala ba 
predseda komisie 
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