
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA FINANČNEJ KOMISIE 
DŇA 27. NOVEMBRA 2013 2013 

Prítomní: Mgr. Milan Galaba, Ing. Peter Hollý, Ing. Peter Lisý, PharmDr. Ivona Vicianová, 
Ing. Eubomír Ivanovič , Ing. Radovan Štekl, Eubica Kováčová, Ing. Iveta Szobiová 

Ospravedlnení: Ing. Ivan Debnár, Eva Dubajová 

Prizvaní na rokovanie : 
Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta - ospravedlnený 
Ing. Jozef Škvarenina, zástupca primátora - prítomný 
Mgr. Roman Šíra, prednosta Msú - prítomný 
Ing. Michal Borkovič, hlavný kontrolór mesta - prítomný 
Ing. Renáta Kordošová, vedúca odd. miestnych daní a vymáhania nedoplatkov Msú- prítomná 
JUDr. Ing. Martin Cimrák, poverený vedením MsN - prítomný 

Hostia: -

Program : 
1. Otvorenie 
2. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa 

Korca, DrSc. Zlaté Moravce za rok 2012 a Správa o preverení účtovnej závierky Mestskej 
nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca,.DrSc. Zlaté Moravce za rok 2012 

3 . Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté Moravce za 
rok 2012 a Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 

4. Návrh Dodatku č . 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č . 6/2012 
o dani z nehnuteľností 

5 . Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č . 7 /2012 
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce 

6. Návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 
2016 

7. Návrh rozpočtu ZŠ Mojmírova ulica na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 
8. Návrh rozpočtu ZŠ Pribinova ulica na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 
9. Návrh rozpočtu ZŠ Robotnícka ulica na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 
10 . Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy na rok 20 14 s výhľadom na roky 2015 a 2016 
11. Návrh rozpočtu Mestskej správy kultúry a športu p .o . na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 

a 2016 
12. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Zlaté Moravce 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 

13. Návrh rozpočtu MsN prof. MUDr . Korca, DrSc. na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 
a 2016 

14. Návrh rozpočtu Službyt Zlaté Moravce, m .p. na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 
15. Návrh rozpočtu Technických s lužby Mesta Zlaté Moravce, m . p . na rok 2014 s výhľadom na 

roky 2015 a 2016 
16. Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č. 

25/2013 na základe účelového určenia finančných prostriedkov 
17. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením č . 

... /2013 
18. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č . 5/20 12 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce 
19. Rôzne 
20. Záver 

K BODU 1: 
Otvorenie 
Predseda finančnej komisie Mgr. Milan Galaba privítal členov komisie a ostatných prítomných 
na rokovaní komisie. 
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K BODU 2 : 

20 3 

Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Mestskej nemocnice Prof. MUDr. 
Rud olfa Korca , DrSc . Zla té Moravce za rok 2 012 a Správa o preverení účtovnej závierky 
Mes tsk ej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca,.DrSc. Zlaté Moravce za rok 2012 

Na rokovaní k tomuto bodu programu bol prítomný JUDr. Ing. Cimrák, poverený vedením MsN. 
JUDr. Cimrák: chyby sú od roku 2011, máme závažné zistenia zo strany dvoch nezávislých 
audítorov, pravdepodobne bude podanie na trestné oznámenie. Uviedol, že ho mrzí, že v tej dobe 
bol poradcom riaditeľa nemocnice, chybu však urobili aj účtovníčky. V tejto veci už boli začaté 
dve trestné oznámenie a to podanie Ing. Viliama Rumanku, poslanca MsZ a podanie Mgr. 
Milana Galabu ap. Mariána Kéryho . Keď bude záverečná správa z mimoriadnej inventarizácie 
sa k trestným podaniam pridá aj mestská nemocnica. 
- záväzky voči sociálnej poisťovni sú vo výške 359.000 eur , dohodnutý je splátkový kalendár, 

nové záväzky splácame v termíne. Záväzky voči ostatným dodávateľom sú riešené formou 
splátkových kalendárov. 

- opatrenia, ktoré som urobil sú: vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku a záväzkov v 
spolupráci s mestským úradom, najmä s Ing. Szobiovou a hlavným kontrolórom, vymáhanie 
zistenej škody cez orgány činné v trestnom kon aní, vyvodenie osobnej zodpovednosti, najmä 
voči pracovníčkam finančnej učtárne, kde príde aj k personálnym zmenám, prijatie nového 
vnútorného predpisu na vedenie účtovníctva a obehu účtovných dokladov, zakúpenie nového 
účtovného programu Korwin od 1.1.2014, aby bola zabezpečená kompatibilita s mestským 
úradom, vykonávanie predbežnej finančnej kontroly, výberové konanie na hlavného ekonóma 
nemocnice a samozrejme nové podpisové vzory, nakolko pracovníčky učtárne uhrádzali na 
základe pokynu štatutára, nie na základe podpísaného príkazu na úhradu dvomi osobami a 
vykonanej predbežnej finančnej kontroly. Opatrenia predložím v písomnej forme na 
zasadnutie mestskej rady. V tomto prípade zlyhala interná kontrola a aj externá kontrola zo 
strany mesta. 
čo sa týka kontrolnej skupiny z radov poslancov, tak už dostali podklady, chcem však 
poznamenať, že neskoro dodané materiály neboli úmyselne, potrebovali ich aj členovia 
inventarizačnej komisie a hlavný kontrolór, inventarizácia bola vykonaná dôsledne a híbkovo 
a predpokladám, že skupina poslancov nepríde na nič iné, čo uviedli obaja audítori 

Mgr. Galaba: navrhol, aby kontrolná skupina poslancov týmto ukončila činnosť a materiály 
budú vrátené do MsN. Odporučil p . Dubajovú, aby za komisiu poslancov vrátila materiály MsN. 

Ing. Lisý: súhlasil, a navrhol, aby na najbližšom MsZ bolo prijaté uznesenie, že sa ruší 
uznesenie, v ktorom bola určená kontrolná komisia poslancov 

Finančná komisia prijala uznesenie č . 1-11/2013: 
Finančná komisia odporučila, aby MsZ zrušilo uznesenie, v ktorom bola určená kontrolná 
komisia poslancov na vykonanie poslaneckého prieskumu v Mestskej nemocnici prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce. 

Mgr. Galaba: požiadal hlavného kontrolóra o vyjadrenie k prerokovávaným materiálom 

Ing. Borkovič: vyjadril sa, že predloží svoju správu k uvedenej záležitosti na zasadnutie mestskej 
rady aj do mestského zastupiteľstva. Upozornil, že nemocnica má výnimku zo zákona o 
rozpočtových pravidlách len do 3 1. 14.2014. Z tohto dôvodu je najvyšší čas na riešenie, aká 
právna forma bude po tomto termíne. 

JUDr. Cimrák: bude potrebná transformácia mestskej nemocnice na inú právnu formu, z tohto 
dôvodu som požiadal p. Denisu Uhrínovú, aby zvolala zasadnutie sociálno-zdravotnej komisie 
za týmto účelom, aby sa na nej dohodlo ako postupovať, akú právnu formu poslanci preferujú 

Ing. Borkovič: teraz sa hľadá vinník, ale nebol by som rád, keby ním boli účtovníčky, tie si plnili 
príkazy a báli sa o svoje miesto 

Mgr. Galaba: čo je s investorom, ktorého priviedol p. Michal Grujbár? 
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JUDr. Cimrák: odstúpili od svojho záujmu, v podstate nemali predstavu o slovenskom 
zdravotníctve, chceli len investovať 

Finančná komisia vzala predložené správy na vedomie a odporučila ich predložiť na rokovanie 
mestského zastupiteľstva . 

K BODU 3: 
Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté Moravce 
za rok 2012 a Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou 
závierkou 

Ing. Szobiová objasnila členom komisie dopad záporného stanoviska nezávislého audítora ku 
konsolidovanej účtovnej závierke a ku konsolidovanej výročnej správe. Stanoviská audítorov 
požadujú napr. predložiť banky v prípade záujmu zo strany mesta o prevzatie úveru a 
posudzujú rating mesta na základe výsledkov hospodárenia a stanovísk audítorov. Výroky 
audítorov opakovane nie sú pozitívne, najmä z dôvodu zlého hospodárenia mestských podnikov. 

Finančná komisia vzala predložené správy na vedomie a odporučila ich predložiť na rokovanie 
mestského zastupiteľstva . 

KBODU4: 
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 6/2012 
o dani z nehnuteľností 

Na rokovaní k tomuto bodu programu bola prítomná Ing. Renáta Kordošová, vedúca oddelenia 
miestnych daní a vymáhania nedoplatkov. 
Ing. Kordošová: predložený je návrh na zvýšenie dane z nehnuteľností o 3%, 5% a 15%, aby 
bola predstava, o koľko sa zvýši príjem do rozpočtu pri uvedených percentách, ako aj prepočet o 
koľko sa zvýši daň pre daňovníkov 

Finančná komisia prijala uznesenie č. 2-11/2013: 
a) neodporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh na zvýšenie dane z nehnuteľností 

od 1.1.2014. 
b) odporučila, aby návrh dodatku č. 1 k VZN mesta č . 6/2012 bol zverejnený v znení, v akom 

bol predložený na rokovanie finančnej komisie. 

Ing. Szobiová: uviedla, že so zvýšenými príjmami za daň z nehnuteľností a za poplatok za KO a 
OSO je počítané v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Pokiaľ nebudú tieto návrhy 
schválené, v príjmovej časti rozpočtu bude chýbať 100.000 eur. 

Finančná komisia prijala uznesenie č. 3-11/2013: 
a) ukladá členom finančnej komisie pripraviť písomné pripomienky k Návrhu rozpočtu 

Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s uvedením návrhov na rezervy vo výdavkovej časti 
rozpočtu a to v termíne do 2.12.2013 do 12.00 hod. 

b) schválila, že body rokovania č . 6 až č . 15 sa presúvajú na nasledovné rokovanie 
finančnej komisie, ktoré bude dňa 4.12.2014 

K BODU 5: 
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 7/2012 
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté 
Moravce 

Na rokovaní k tomuto bodu programu bola prítomná Ing. Renáta Kordošová, vedúca oddelenia 
miestnych daní a vymáhania nedoplatkov. 
Mgr. Galaba: v podstate so zvýšením poplatku za KO a OSO pre právnické osoby a fyzické osoby 
- podnikateľov sme na komisii už súhlasili, aj keď nebolo prijaté uznesenie 
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Ing. Kordošová: jedná sa o zvýšenie pri množstevnom zbere a to o 23% pri 110 litrovej nádobe. 
Desať rokov sú poplatky pre podnikateľov rovnaké, zvýšenie nákladov TSm za zber, odvoz a 
likvidáciu odpadu sa nepremietalo na túto činnosť, vždy sa zvýšenie nákladov premietlo len do 
poplatku pre občanov, ktorí majú paušálny poplatok za rok. 

Ing. Hollý: vyjadril súhlas s návrhom, náklady na pohonné hmoty a mzdy išli od roku 2004 
nahor 

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu na Dodatok č. l k Všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 7 /2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území mesta Zlaté Moravce: 
Za: Ing. Peter Hollý, Mgr. Milan Galaba, Ľubomír Ivanovič, Ing. Radovan štekl, Ľubica Kováčová 
Proti: Ing. Peter Lisý, 
Zdržal sa: PharmDr. Ivona Vicianová 

Finančná komisia odporučila predložiť materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva na 
schválenie. 

K BODU 16: 
Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením 
č. 25/2013 na základe účelového určenia finančných prostriedkov 
Finančná komisia prerokovala informáciu o zmene rozpočtu na rok 2013, vzala materiál na 
vedomie a odporučila predložiť materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva. 

K BODU 17: 
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 Rozpočtovým opatrením 
č.„/2013 
Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na rokovanie 
mestského zastupiteľstva na schválenie. 

K BODU 18: 
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce 

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu na Dodatok č . 2 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách mesta Zlaté Moravce: 
Za: Ing. Peter Hollý, Mgr. Milan Galaba, Ľubomír lvanovič, Ing. Radovan štekl, Ľubica 
Kováčová, Ing. Peter Lisý, 
Proti: O 
Zdržal sa: PharmDr. Ivona Vicianová 

Finančná komisia odporučila predložiť materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva na 
schválenie. 

K BODU 19: 
Rôzne 

19.1. Žiadosť ZŠ Robotnícka o riešenie havarijnej situácie 
Riaditeľka ZŠ Robotnícka, Mgr. Jana Dudášová, predložila žiadosť na školský úrad o 
poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijnej situácie v školskej jedálni. K 
žiadosti priložila upozornenie z RÚVZ v Nitre o nevyhovujúcom stave strechy a okien v 
školskej jedálni. 

Žiadosť ZŠ Robotnícka nebola prerokovaná, nakoľko nebol predložený kompletný materiál, ani 
vyjadrenie zo strany školského úradu. 
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Finančná komisia prijala uznesenie č. 4-11/2013: 
Finančná komisia žiada predložiť zo strany školského úradu kompletné materiály ohľadom 
žiadosti zo ZŠ Robotnícka o riešenie havarijnej situácie v školskej jedálni - predložiť žiadosť 
príslušného oddelenia Msú, stanovisko školského úradu, výstup z komisie školstva a rozpočet 
na realizáciu rekonštrukcie školskej jedálne 

19.2. Žiadosť Požitavskej futbalovej akadémie FC Vion o odpustenie dlhu 
PFA FC Vion predložila žiadosť o odpustenie dlhu za prenájom nebytových priestorov a 
energií voči MSKaš vo výške 3.600 eur. Ako dôvod uviedli, že Mesto im neposkytlo 
dotáciu. 
Mgr. Galaba: odporučil predložiť na rokovanie MsZ prehľad, ktoré občianske združenia 
platia mestu za energie, táto úloha by bola pre MSKaš a TSm za uzatvorené zmluvy na 
prenájom, uviesť, či nájomníci platia za energie a koľko . 

Ing. Szobiová: upozornila, že odpustenie dlhu môže byť len v súlade so zásadami 
hospodárenia mesta 

Finančná komisia prijala uznesenie č.5-11/2013: 
Finančná komisia odporučila odstúpiť žiadosť Požitavskej futbalovej akadémie FC Vion 0 
odpustenie dlhu na riešenie Mestskému stredisku kultúry a šporu, ktoré má uzatvorenú 
zmluvu s PFA FC Vion na prenájom priestorov. 

19.3. Požiadavky školských zariadení na čeriJanie úveru 
Mgr. Galaba: navrhol, aby zo strany školských zariadení boli predložené požiadavky na 
nevyhnutné rekonštrukcie, ktoré by mohli byť financované z prijatého úveru. 

Finančná komisia prijala uznesenie č. 6-11/2013: 
Finančná komisia žiada predložiť zo strany školského úradu a referátu MŠ kompletné materiály 
ohľadom požiadaviek na čerpanie úveru na školské zariadenia, ktoré boli odporučené v komisii 
školstva. 

KBODU20: 
Záver 
Predseda komisie ukončil zasadnutie finančnej komisie a poďakoval prítomným za účasť. 

V Zlatých Moravciach, 10.12.2013 

Zapísala: 
Ing. Iveta Szobiová 
sekretár komisie 

Strana 5 z 5 

4;1J.J 
Mgr. Milan Galaba 
predseda komisie 


