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

Ospravedlnení: Ing. Ivan Debnár, Ľubica Kováčová 

Prizvaní na rokovanie: 
Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta - neprítomný 
Ing. Jozef Škvarenina, zástupca primátora - neprítomný 
Mgr. Roman Šíra, prednosta Msú - prítomný 
Ing. Michal Borkovič, hlavný kontrolór mesta - neprítomný 
JUDr. Ing. Martin Cimrák, poverený vedením MsN - prítomný 
Simona Holubová, poverená vedením MSKaš - prítomná 

Hostia: -

Program: 
1. Otvorenie 
2. Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
3 . Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 

prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 31.3.2014 
4. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 

kultúry a športu p.o. za rok 2013 
5. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 

kultúry a športu p.o. k 31.3.2014 
6 . Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 

Moravce, m.p. k 31.12.2013 
7 . Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 

m.p. k 31.3.2014 
8 . Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Technické 

služby mesta Zlaté Moravce, m . p. k 31.12.2013 
9. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 

mesta Zlaté Moravce, m. p . k 31.3.2014 
10. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie .Záhradnícke 

služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12 .2013 
11. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 

mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.3.2014 
12. Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 
13. Návrh Individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 a správa 

nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2013 
14. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 

9/2014 
15. Návrh na prevzatie kontokorentného úveru 
16. Návrh na použitie účelového fondu mesta na spolufinancovanie dotácie z MDVaRR 
1 7. Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením 

č. 6/2014 na základe účelovo určených finančných prostriedkov 
18. Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením 

č. 7/2014 na viazanie výdavkov 
19. Návrh na zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie Technické služby 

mesta Zlaté Moravce 
20. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2.000,- eur 
21. Rôzne 
22. Záver 
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K BODU 1: 
Otvorenie 

2 14 

Predseda finančnej komisie Mgr. Milan Galaba privítal členov komisie a ostatných 
prítomných na rokovaní komisie. 

K BODU 2 : 
Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splat nos ti prísp evkovej 
organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce 

Na rokovaní k tomuto bodu programu bol prítomný JUDr. Ing. Cimrák, poverený vedením 
MsN. 
JUDr. Cimrák: 

informoval prítomných o dvoch príkazných listoch primátora k uzneseniu MsZ o znížení 
príspevkov mestských podnikov. Uviedol, že žiadny podnik nenavrhol nič konkrétne, 
riaditelia nie sú ochotní znížiť svoje výdavky, odôvodňujú to finančnými problémami. 
Úsporné opatrenia sú bolestivé, ale ostatní riaditelia sa k tomu postavili tak, ako som 
uviedol. Z hľadiska priorít musí byť stanovené, čo je pre Mesto prvoradé podľa toho, čo 
ten ktorý podnik robí a akú činnosť pre mesto a pre občanov vykonáva. Prvoradé musia 
byť služby pre občanov, najnižšiu prioritu majú niektoré činnosti v ZSm, Službyte a 
niektoré ďalšie služby. Navrhnem primátorovi, aby direktívne znížil príspevky ostatným 
príspevkovým organizáciám. 
splátkový kalendár voči sociálnej poisťovni si plníme, ale keď zaplatíme SP, musíme 
znížiť výdavky inde. 
v rámci spokojnosti pacientov za rok 2013 bola nemocnica v Zlatých Moravciach 
hodnotená "výborne" . 
informoval o stretnutí so spoločnosťou Svet zdravia a.s., ktorá prejavila záujem o 
nemocnicu a o spoluprácu 

Ing. štekl: je priestor na šetrenie v liekoch, zdravotníckom materiáli, pripadne rabaty za 
tovar 

JUDr. Cimrák: mesačne vynaložíme 30.000 - 40.000 eur na lieky, robíme opatrenia na 
zníženie nákladov, máme dodávateľov, ktorí sú ešte trpezliví s dobou splatnosti, 
uprednostňujeme tých, ktorí sú nám schopní dať dlhšiu dobu splatnosti 

Mgr. Galaba: ako je to so zrušením práčovne a so znížením platov sestier, ako aj so znížením 
stavu pracovníkov 

JUDr. Cimrák: zníženie počtu pracovníkov sa týka troch osôb z administratívy, 1 až 2 osoby 
z laboratória, ďalej pracovníci práčovne, ktorá bude zrušená a tým ušetrime 2 .000 
eur/mesiac, t ieto služby budeme zabezpečovať externe. V nemocnici máme 60 sestier s 
priemerným platom 920 eur/mesiac, po rokovaní s odborármi sú sestry ochotné súhlasiť so 
znížením platov o 10% na 6 mesiacov. 

Mgr. Galaba: čo sa stane, ako nebude vôla MsZ odsúhlasiť dofinancovanie nemocnice? 

JUDr. Cimrák: SPP a.s. žalujú nemocnicu o 100.000 eur za nezaplatený plyn vr. 2013, dá 
sa to odťahovať, ale úroky nabiehajú a súd môže určiť hradiť dlh v splátkach. Nevedeli by 
sme potom platiť ani splátky sociálnej poisťovni . Môže dôjsť k exekúcii účtov MsN a to by 
nemocnicu položilo. 

Predseda komisie dal hlasovať o predloženom návrhu na financovanie úhrady záväzkov po 
lehote splatnosti príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce 
Za: Mgr. Milan Galaba, Eva Dubajová, Ing. Peter Lisý, PharmDr. Ivona Vicianová, Ing. 

Ľubomír Ivanovič, Ing. Radovan Štekl, 
Proti: O 
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Zdržal sa: Ing. Peter Hollý 
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Finančná komisia odporučila predložiť materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva na 
schválenie. 

K BODU 3: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 31.3.2014 

Na rokovaní k tomuto bodu programu bol prítomný JUDr. Ing. Cimrák, poverený vedením 
MsN. 
Mgr. Galaba: podľa materiálu ste dostali takmer 50% príspevku na rok 2014 
JUDr. Cimrák: áno, riešime s mestom problém financovania a ostané problémy v nemocnici, 
preto je vyššie poskytovanie príspevku 

Finančná komisia vzala predložený materiál na vedomie a odporučila ho predložiť na 
rokovanie mestského zastupiteľstva. 

KBODU4: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu p.o. za rok 2013 

Na rokovaní k tomuto bodu programu bola prítomná Simona Holubová, poverená vedením 
MSKŠ. 
S. Holubová: uviedla, že majú vysoké náklady na energie, nakoľko energie platia za 7 budov. 
Okrem iného cez víkend vykradli štadión z ktorého ukradli kosačky a brúsky, takže budeme 
mať aj ďalšie výdavky z ktorými sme nepočítali. 
Ing. Ivanovič: Koľko peňazí dáte pre nemocnicu? 
S. Holubová: bohužiaľ, my nemôžme dať nič, nie sme schopní znížiť rozpočet, nakoľko máme 
nedostatok finančných prostriedkov, potrebujem v prvom rade uhradiť energie. 
Mgr. Galaba: máme žiadosť od riaditeľky ZŠ Robotnícka, že ste im dlžní za energie za 
knižnicu. 
S. Holubová: Najskôr musíme uhradiť odstupné prepusteným zamestnancom a energie 
priamym dodávateľom. 
Mgr. Galaba: nevzdáte sa v tomto prípade otvorenia kúpaliska? 
S. Holubová: na kúpalisko boli v rozpočte účelovo viazané finančné prostriedky, bazény sú 
už natreté a voda musí byť napustená do 15.júna. Ak poslanci schvália, že finančné 
prostriedky určené na kúpalisko budú použité inak, ja nemám problém, ale na kúpalisko 
som už minula 2000 Eur. 
Mgr. Galaba: odporučil schváliť zmenu rozpočtu pre MSKŠ tak, aby finančné prostriedky 
určené na prevádzku kúpaliska boli použité nasledovne - 15 OOO pre mestskú nemocnicu, 
8000 na prevádzku MSKŠ, najmä na úhradu energií. 

Finančná komisia prijala uznesenie č. 12/2014 
Finančná komisia odporučila spracovať a predložiť návrh na zmenu rozpočtu účelovo 
určených finančných prostriedkov z rozpočtu zriaďovateľa pre MSKŠ nasledovne: 

prevádzka kúpaliska -23 OOO Eur 
prevádzkové výdavky, energie MSKŠ + 8 OOO Eur 
príspevok pre mestskú nemocnicu + 15 OOO Eur 

Mgr. Galaba: navrhol, aby na základe výsledkov auditu všetkých mestských podnikov bolo 
hospodárenie príspevkových organizácií schválené s výhradami a mestskému zastupiteľstvu 
odporučiť prijať opatrenia týkajúce sa podnikov. Jedným z týchto opatrení by malo byť 
zrušenie všetkých podnikov a transformovať ich do jedného spoločného podniku od 
1.1.2015. Všetky audity sú s podmieneným výrokom alebo záporné, mali by sme navrhnúť 
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výhrady do uznesenia k schvaľovaniu hospodárenia podnikov. Konkrétne návrhy môžete 
poslať na e-mail mne alebo Ing. Szobiovej. 

Finančná komisia prijala uznesenie č. 13/2014 
Finančná komisia odporučila predložiť správy o hospodárení príspevkových orgamzacu 
mesta na rokovanie mestského zastupiteľstva s tým, že hospodárenie všetkých mestských 
podnikov odporúča schváliť s výhradami. 

K BODU 5: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu p.o. k 31.3.2014 
Finančná komisia predložený materiál prerokovala, vzala na vedomie a odporučila ho 
predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva . 

K BODU 6: 
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Službyt 
Zlaté Moravce, m.p. k 31.12.2013 
Finančná komisia predložený materiál prerokovala a odporučila ho predložiť na rokovanie 
mestského zastupiteľstva a schváliť s výhradami. 

KBODU7: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce, m.p. k 31.3.2014 
Finančná komisia predložený materiál prerokovala, vzala na vedomie a odporučila ho 
predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva. 

K BODU 8: 
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Technické 
služby mesta Zlaté Moravce, m. p. k 31.12.2013 
Finančná komisia predložený materiál prerokovala a odporučila ho predložiť na rokovanie 
mestského zastupiteľstva a schváliť s výhradami. 

K BODU 9: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Zlaté Moravce, m. p. k 31.3.2014 
Finančná komisia predložený materiál prerokovala, vzala na vedomie a odporučila ho 
predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva. 

K BODU 10: 
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2013 
Finančná komisia predložený materiál prerokovala a odporučila ho predložiť na rokovanie 
mestského zastupiteľstva a schváliť s výhradami. 

K BODU 11: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.3.2014 
Materiál k uvedenému bodu rokovania komisia neprerokovala, nakoľko nebol zo strany 
vedenia mestského podniku Záhradnícke služby predložený. 
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K BODU 12: 
Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 
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Finančná komisia predložený materiál prerokovala a odporučila ho predložiť na rokovanie 
mestského zastupiteľstva a schváliť bez výhrad. 

K BODU 13: 
Návrh Individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2013 a správa 
nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2013 
Finančná komisia predložený materiál prerokovala a odporučila ho predložiť na rokovanie 
mestského zastupiteľstva a schváliť bez výhrad. 

K BODU 14: 
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením 
č. 9/2014 
Finančná komisia predložený materiál prerokovala a odporučila ho predložiť na rokovanie 
mestského zastupiteľstva a schváliť bez výhrad. 

K BODU 15: 
Návrh na prevzatie kontokorentného úveru 
Finančná komisia predložený materiál prerokovala a odporučila ho predložiť na rokovanie 
mestského zastupiteľstva na schválenie. 

K BODU 16: 
Návrh na použitie účelového fondu mesta na spolufinancovanie dotácie z MDVaRR 
Finančná komisia predložený materiál prerokovala a odporučila ho predložiť na rokovanie 
mestského zastupiteľstva na schválenie. 

K BODU 17: 
Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým 
opatrením č. 6/2014 na základe účelovo určených finančných prostriedkov 
Finančná komisia predložený materiál prerokovala, vzala na vedomie a odporučila ho 
predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva . 

K BODU 18: 
Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým 
opatrením č. 7/2014 na viazanie výdavkov 
Ing. Szobiová: vysvetlila schválené rozpočtové opatrenie na viazanie rozpočtovaných bežných 
výdavkov týkajúce sa všetkých tovarov a služieb a transferov pre prispevkové organizácie 
mesta. Uvedené rozpočtové opatrenie bolo schválené primátorom mesta z dôvodu nižšieho 
poskytnutia podielových daní v mesiaci máj a jún a z toho dôvodu je ohrozené krytie 
rozpočtovaných výdavkov tým, že sa nenaplnia rozpočtované prijmy. Rozpočtové opatrenie je 
platné do 31.8.2014, resp. do naplnenia prijmov. 

Finančná komisia predložený materiál prerokovala, a neodporučila ho predložiť na 
rokovanie mestského zastupiteľstva. 

K BODU 19: 
Návrh na zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie Technické 
služby mesta Zlaté Moravce 
Finančná komisia predložený materiál prerokovala, a odporučila ho predložiť na rokovanie 
mestského zastupiteľstva na schválenie. 

K BODU 20: 
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2.000,
eur 
Finančná komisia predložený materiál prerokovala a odporučila ho predložiť na rokovanie 
mestského zastupiteľstva na schválenie. 
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KBODU21: 
Rôzne: 
21.1. Žiadosť ZŠ Robotnícka o riešenie situácie s neuhradeným.ifaktúram.i 

2 

Finančná komisia prerokovala uvedenú žiadosť, podľa ktorej MSKŠ neuhradilo ZŠ 
Robotnícka faktúry za energie za priestory mestskej knižnice, ktorá sídli v budove ZŠ 
Robotnícka. Neuhradená suma je vo výške 3787 Eur. 

Finančná komisia prijala uznesenie č. 14/2014 
Finančná komisia odporučila poverenej riaditeľke MSKŠ uhradiť ZŠ Robotnícka neuhradené 
faktúry za energie mestskej knižnice. 

21.2. Žiadosti o vyjadrenie k návrhom. Komisie podnikateľskej činnosti, SMM, 
cestovného ruchu a regionálneho rozvoja 

21.2.1. 
Do finančnej komisie bola predložená požiadavka z komisie podnikateľskej činnosti na 
vyjadrenie sa k riešeniu odkúpenia stánku na Hviezdoslavovej ulici v Zlatých 
Moravciach od manželov Kesegových. Komisia podnikateľskej činnosti odporučila, aby 
mesto odkúpilo stánok od manželov Kesegových za 1 O OOO Eur s tým, že by to bolo na 
splátky po 2000 Eur ročne po dobu 5 rokov. 
Mgr. Šíra: objasnil, že stánok bude treba zbúrať, ale manželia Kesegoví ho majú na liste 
vlastníctva. Bolo to postavené ešte za socializmu, problém je však v tom, že pozemok je 
mestský ale stánok na ňom postavený manželov Kesegových. 

Finančná komisia sa k uvedenému návrhu nevyjadrila pre krátkosť času na preštudovanie, 
nakoľko požiadavka z komisie podnikateľskej činnosti bola predložená tesne pred 
zasadnutím finančnej komisie. Členovia finančnej komisie vyjadrili názor, že navrhnutá 
cena za odkúpenie stánku je vysoká. 

21.2.2. 
Žiadosti žiadateľov o mimosúdne dohody na pozemkoch pod skládkou TKO 
Komisia podnikateľskej činnosti odporučila riešiť pozemky pod skládkou TKO formou 
mimosúdnych dohôd s tým, že prijaté finančné prostriedky za odpredaj pozemkov pod 
garážami a pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa budú použité na uspokojenie 
nárokov vlastníkov pod existujúcou skládkou TKO. 
Ing. Hollý: chýba mi konkrétny návrh ceny za m2, za ktorý sa pozemky odkúpia, treba 
pripraviť konkrétny finančný návrh z výmerami a cenami a potom sa môžeme vyjadriť 

Finančná komisia prijala uznesenie č. 15/2014 
Finančná komisia odporučila Komisii podnikateľskej činnosti SMM, cestovného ruchu 
a regionálneho rozvoja pripraviť konkrétny materiál s uvedením výmery parciel jednotlivých 
žiadateľov a vyčíslením navrhnutej sumy za odkúpenie v rámci mimosúdnych dohôd. 

KBODU22: 
Záver 
Predseda komisie ukončil zasadnutie finančnej komisie a poďakoval prítomným za účasť. 

V Zlatých Moravciach, 16.06.2014 

. u/~J Zap1sala: 
Ing. Iveta Szobiová 
sekretár komisie 
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Mgr. Milan Galaba 
predsed~ komisie 


