
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA FINANČNEJ KOMISIE 
DŇA 12. AUGUSTA 2014 2014 

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

Ospravedlnení: Ing. Ivan Debnár 

Prizvaní na rokovanie: 
Ing. Peter Lednár CSc., primátor mesta - neprítomný 
Ing. Jozef Škvarenina, viceprimátor mesta 
Mgr. Roman Šíra, prednosta Msú 
Ing. Michal Borkovič, hlavný kontrolór mesta 
JUDr. Ing. Martin Cimrák, poverený vedením MsN 
Branislav Varga, poverený vedením TSm 

Hostia: ---

Program: 
1. Otvorenie 
2. Návrh na prevzatie úveru na rekonštrukciu tepelného hospodárstva v príspevkovej 

organizácii Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
3. Návrh na odňatie majetku zo správy príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. 

MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
4. Návrh na urgentné riešenie odpadového hospodárstva a návrh na použitie účelového 

fondu mesta 
5. Návrh na použitie rezervného fondu 
6. Návrh na prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu 
7. Informácia o exekučných konaniach vedených voči príspevkovej organizácii Záhradnícke 

služby mesta, mestský podnik Zlaté Moravce a uzatvorených splátkových kalendároch na 
záväzky po lehote splatnosti 

8. Rôzne 
9. 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 prevzatie úveru na rekonštrukciu tepelného hospodárstva v príspevkovej 
organizácii Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce 

Na rokovaní k tomuto bodu programu bol prítomný JUDr. Ing. Cimrák, poverený vedením 
MsN. 
JUDr. Cimrák: vysvetlil dôvody potreby rekonštrukcie tepelného hospodárstva v MsN, 
uviedol, že rozpočet na rekonštrukciu vyhotovila Ing. Mošková (príloha č.3 k materiálu), 
súčasné náklady na kúrenie sú v nemocnici 17.000 eur na mesiac. Navrhnutý je veľmi 
výhodný typ úveru. 

Mgr. Galaba: obsahovo a logicky je to vec, ktorá by sa mala urobiť, otázka je, ako bude 
smerovať nemocnica. Prevezme sa úver, mesto ho bude splácať a ako ďalej v prípade, keď 
nemocnica nebude fungovať. 

JUDr. Cimrák: nemám signály, že by nemocnica smerovala k zániku. Náklady na zrušenie 
nemocnice sú enormné, bez rekonštrukcie tepelného hospodárstva nevieme, kto by do MsN 
investoval. Penta sa vyjadrila, že by museli investovať 1 mil. eur a to sa im nevráti . 

·---------------- Strana 1 z4 --- --------- - - - -- - - ·- - -



ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA FINANČNEJ KOMISIE 
DŇA 12. AUGUSTA 2014 

2014 

Ing. Szobiová: upozornila na novelu zákona o rozpočtových pravidlách platnej od 1.1.2014, 
podľa ktorej je možné prijať zmenu rozpočtu finančných operácií, teda aj prijať úver, len do 
31.08.2014. 

Ing. Hollý: ja som za aby sa rekonštrukcia robila, ale vtedy, keď nemocnica zostane mestská 

Ing. Ivanovič: nechápem, že riešime bod 2 a ešte sme nevyriešili bod 1, čiže ešte nevieme, čo 
bude s nemocnicou a ideme schvaľovať úver. 

Ing. Galaba: mám informáciu, že zákon bol zmenený a nemocnica môže zostať príspevkovou 
organizáciou aj po 1. 1. 2O15 

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu na prevzatie úveru: 
Za: Mgr. Milan Galaba, Eva Dubajová, Ing. Peter Lisý, PharmDr. Ivona Vicianová, Ľubica 

Kováčová, Ing. Peter Hollý, Ing. Ľubomír Ivanovič, Ing. Radovan štekl, 
Proti: O 
Zdržali sa: O 

Finančná komisia prijala uznesenie č. 16/2014 
Finančná komisia návrh na prevzatie úveru z úverovej linky EBRD na podporu energetickej 
efektívnosti v municipálnom sektore na rekonštrukciu tepelného hospodárstva v MsN 
prerokovala a odporučila na rokovanie mestského zastupiteľstva na schválenie s tým, že 
čerpanie úveru bude podliehať schváleniu mestského zastupiteľstva. 

K BODU 3: 
Návrh na odňatie majetku zo správy príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce 

Na rokovaní k tomuto bodu programu bol prítomný JUDr. Ing. Cimrák, poverený vedením 
MsN. 
Mgr. Galaba: proti odňatiu majetku nemáme výhrady, ale odpredaj majetku neodporúčame 

JUDr. Cimrák: v lokalite, kde je chata nie je voda, chata nemá napojenie na pitnú vodu, 
chátra, je veľmi málo využívaná. Odpredaj chaty je súčasťou plánu na ozdravenie nemocnice. 

Mgr. Galaba: v prípade schválenia odpredaja bude reálny príjem až na budúci rok, bude to 
kapitálový príjem mesta, nie nemocnice. 

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu na odňatie majetku zo správy MsN: 
Za: Mgr. Milan Galaba, Eva Dubajová, Ing. Peter Lisý, PharmDr. Ivona Vicianová, Ľubica 

Kováčová, Ing. Peter Hollý, Ing. Ľubomír Ivanovič, Ing. Radovan štekl, 
Proti: O 
Zdržal sa: O 

Finančná komisia odporučila predložiť materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 
výhrad. 

KBODU4: 
Návrh na urgentné riešenie odpadového hospodárstva a návrh na použitie účelového 
fondu mesta 

Na rokovaní k tomuto bodu programu bol prítomný p. Branislav Varga, poverený vedením 
TSm. 
Mgr. Galaba: čo sa týka komunálneho odpadu máme 3 možnosti-vyvážať odpad inde, na inú 
skládku, iný investor alebo chceme, aby sme mali vlastnú skládku KO 
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Mgr. Galaba: 60.000 eur dáme za projekt a nevieme, čo bude ďalej, isté je čo je uvedené 
v materiáli, že do konca roka musí byť predložené riešenie II. etapy budovania skládky TKO 

B. Varga: voľná kapacita skládky je 40.000 m3 počas doby kedy by sa budovala II. etapa. 
Inšpekcia životného prostredia podmienila k zmene integrovaného povolenia aj predloženie 
stavebného povolenia k uzatvoreniu skládky. Máme 3 roky čas na riešenie realizácie. 

Ing. Hollý: urobíme projekt a z čoho budeme platiť realizáciu? 

B. Varga: na riešenie financovania máme 3 roky, keby sme mali na TSm viac techniky, mohli 
by sme vyvážať viac obcí a tým pádom aj viac zarábať 

Mgr. Galaba: odporúčame nového verejného obstarávateľa, aby bolo verejné obstarávanie 
transparentnejšie, máme nedôveru voči PPLA 

Ing. Borkovič: v prípade, že nepredložíme požadované dokumenty do 31.12.2014 musíme 
uzatvoriť skládku? 

B. Varga: áno, asi do 30 dní, nie ihneď 

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu na riešenie odpadového hospodárstva 
použitím účelového fondu mesta: 
Za: Mgr. Milan Galaba, Eva Dubajová, Ing. Peter Lisý, PharmDr. Ivona Vicianová, Ľubica 

Kováčová, Ing. Peter Hollý, Ing. Ľubomír Ivanovič, 
Proti: Ing. Radovan štekl, 
Zdržal sa: O 

Finančná komisia odporučila predložiť materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva bez 
výhrad. 

K BODU 5: 
Návrh na použitie rezervného fondu 

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu na použitie rezervného fondu mesta: 
Za: Mgr. Milan Galaba, Eva Dubajová, Ing. Peter Lisý, PharmDr. Ivona Vicianová, Ľubica 

Kováčová, Ing. Peter Hollý, Ing. Ľubomír Ivanovič, Ing. Radovan štekl, 
Proti: O 
Zdržal sa: O 

KBODU6: 
Návrh na prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho fondu 

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu na prevzatie pôžičky z Audiovizuálneho 
fondu: 
Za: Mgr. Milan Galaba, Eva Dubajová, Ing. Peter Lisý, PharmDr. Ivona Vicianová, Ľubica 

Kováčová, Ing. Peter Hollý, Ing. Ľubomír Ivanovič, Ing. Radovan štekl, 
Proti: O 
Zdržal sa: O 
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K BODU 7: 

2014 

Informácia o exekučných konaniach vedených voči príspevkovej organizácii 
Záhradnícke služby mesta, mestský podnik Zlaté Moravce a uzatvorených splátkových 
kalendároch na záväzky po lehote splatnosti 

Finančná komisia predložený materiál prerokovala a vzala na vedomie. Odporučila ho 
predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok. 

K BODU 8 
Rôzne 

Do bodu rôzne neboli predložené žiadne materiály. 

K BODU 9 
Záver 
Predseda komisie ukončil zasadnutie finančnej komisie a poďakoval prítomným za účasť. 

V Zlatých Moravciach, 25 .08.2014 

Zapísala: 
Ing. Iveta Szobiová 
sekretár komisie 

t:W/ y 
Mgr. r4''1an Gala ba 
predseda komisie 
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