
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA FINANČNEJ KOMISIE 
DŇA 9. APRÍLA 2014 2014 

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

Ospravedlnený: Ing. Ivan Debnár 

Prizvaní na rokovanie : 
Ing. Peter Lednár, primátor mesta - ospravedlnený 
Ing. Jozef Škvarenina, zástupca primátora - neprítomný 
Mgr. Roman Šíra, prednosta Msú 
Ing. Michal Borkovič, hlavný kontrolór mesta - neprítomný 
Ing. Renáta Kordošová, vedúca oddele?ia miestnych daní a vymáhania pohľadávok Msú 
Mgr. Dagmar Chrenková, riaditeľka ZS Mojmírova 
Mgr. Dudášová, riaditeľka ZŠ Robotnícka 
PaedDr. Rähman, riaditeľ ZŠ Pribinova 
Gejza Hlavatý, riaditeľ Základnej umeleckej školy - ospravedlnený 
JUDr. Ing. Martin Cimrák, poverený riaditeľ MsN 
Mgr. Peter Sendlai, poverený vedením m. p . Služ byt 
Branislav Varga, poverený vedením m . p. TSm 
Simona Holubová, poverená vedením MSKaš - ospravedlnená 
Marián Tomajko, riaditeľ ZSm 

Hostia: ---

Program: 
1. Otvorenie 
2 . Správa o plnení rozpočtu ZŠ Mojmírova ulica za rok 2013 
3. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Pribinova ulica za rok 2013 
4 . Správa o plnení rozpočtu ZŠ Robotnícka ulica za rok 2013 
5. Žiadosť ZŠ Robotnícka o navýšenie dotácie na originálne kompetencie 
6. Správa o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy za rok 2013 
7. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 

prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce za rok 2013 
8 . Informácia o aktuálnej situácii v MsN prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
9. Informácia o spôsobe naloženia s neupotrebiteľným majetkom Mestskej nemocnice Prof. 

MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
10. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením -

navýšenie príspevku pre Mestskú nemocnicu prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
1 1. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 

kultúry a športu p .o. za rok 2013 
12. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 

m.p. za rok 2013 
13. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 

Mesta Zlaté Moravce, m . p. za rok 2013 
14. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 

mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2013 
15 . Návrh na Dodatok č . 2 k VZN mesta č . 11/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení 
so s ídlom na území mesta Zlaté Moravce 

16 . Návrh na 3 . zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením 
17. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20 14 rozpočtovým opatrením -

sanácia budovy CO skladu 
18. Návrh na financovanie záväzku po lehote splatnosti "Rekonštrukcia MK Murgašova u lica 

Zlaté Moravce" 
19 . Informácia o financovaní prevádzky Zariadenia opatrovateľskej služby a návrh na 

dofinancovanie ZOS 
20. Návrh Dodatku č . 4, ktorým sa mení a dop1ňa VZN č . 4/2011 o poskytovaní sociálnych 

služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 
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21. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením -
Zariadenie opatrovateľskej služby 

22. Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením 
č. 1/2014 na základe účelovo určených finančných prostriedkov 

23. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
mesta Zlaté Moravce k 31. 12 . 2013 

24. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky prevyšujúcej 2 OOO eur 
25. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok neprevyšujúcich 2 .000 

eur 
26. Návrh na prerokovanie platu primátora mesta 
27. Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce 
28. Informácia o harmonograme zasadnutí Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve 

v Zlatých Moravciach 
29. Informácia o stave vymáhania pohľadávok Mesta Zlaté Moravce - predkladá Ing. 

Kordošová 
30. Návrh na prerokovanie žiadosti o odpustenie daňového nedoplatku na miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
31 . Rôzne 
32 . Záver 

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

KBODU2: 
Správa o plnení rozpočtu ZŠ Mojmírova ulica za rok 2013 
Mgr. Chrenková, riaditeľka základnej školy, sa vyjadrila, že pokiaľ bude zrieďovateľ vracať 
príjmy za režijné náklady školskej jedálne a školné za školský klub detí, tak škole budú 
finančné prostriedky na originálne kompetencie postačovať. 
Mgr. Galaba - aký počet detí máte v ŠKD a koľko je vychovávateľov 
Mgr. Chrenková - na l.stupni máme ŠKD, teraz je v ňom 87 detí, jeden vychovávateľ by 
nemal mať víac ako 27 detí 

Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na rokovanie 
mestskej rady a MsZ bez pripomienok. 

K BODU 3: 
Správa o plnení rozpočtu ZŠ Pribinova ulica za rok 2013 
PaedDr. Rôhman - zatiaľ nám poskytované finančné prostriedky zo štátu aj z mesta 
postačujú, nemáme problém s financovaním školy, školu navštevuje 360 žiakov. Uvíedol, že 
v meste chýba niekde pri škole športový areál, bolo by potrebné ho spravíť, aj keď 
postupne .. 

Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na rokovanie 
mestskej rady a MsZ bez pripomienok. 

K BODU 4: 
Správa o plnení rozpočtu ZŠ Robotnícka ulica za rok 2013 
Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na rokovanie 
mestskej rady a MsZ bez pripomienok. 

K BODU 5: 
Žiadosť ZŠ Robotnícka o navýšenie dotácie na originálne kompetencie 
Mgr. Galaba požiadal riaditeľku školy, Mgr. Dudášovú o vysvetlenie žiadosti o navysenie 
dotácie na originálne kompetencie, konkrétne čo bolo myslené pod pojmom "havarijný stav". 
Zároveň uviedol, že táto žiadosť bola prerokovaná aj v komisii školstva dňa 20.3.2014. 
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Mgr. Dudášová - to bolo na návrh Dr. Husára a myslelo sa tým, že školská jedáleň potrebuje 
opravu 
Mgr. Galaba - žiadosť školy bude predmetom rokovania dnešnej finančnej komisie v 
návrhu na zmenu rozpočtu, jedná sa o zákonné nároky zamestnanca (odchod do dôchodku, 
zvýšenie kreditového príplatku). 

KBODU6: 
Správa o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy za rok 2013 
Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na rokovanie 
mestskej rady a MsZ bez pripomienok. 

K BODU 7: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej orgamzacte Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce za rok 2013 
K BODU 8: 
Informácia o aktuálnej situácii v MsN prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
JUDr. Címrák - informoval členov komisie, že audit účtovnej závierky MsN bol ukončený, 
výrok audítora je podmienený najmä z dôvodu vysokej zadÍženosti, uviedol, že mesačná 
strata nemocnice je 15.000 eur. Na MsZ by sa malo rozhodnúť, čí bude transformácia 
nemocnice na neziskovkovú organizáciu alebo má predložiť návrh na inú právnu formu. 
Upozornil, že s transformáciou bude potrebné začať čím skôr, nakoľko bude treba 
poschvaľovať všetky potrebné náležitosti, aby boli pripravené dokumenty na schválenie na 
jesennom rokovaní MsZ. MsN je špecifická organizácia, sú potrebné aj ďalšie povolenia, 
treba dať schváliť nového poskytovateľa od VÚC, hygieny, potom rokovania so zdravotnými 
poisťovňami. 

Mgr. Galaba - v komentári žiadam podrobne rozpísať náklady na účte 518 - ostatné 
služby, takto doplnený komentár predložiť na rokovanie MsZ 
JUDr. Címrák - ako s tou transformáciou ? 
Mgr. Galaba - je platné uznesenie MsZ o založení neziskovej organizácie 
Ing. Hollý - predtým som súhlasil s neziskovou organizáciou, teraz uvazuJem o 
výhodností, najmä z dôvodu vysokého dlhu nemocnice, ktorý prejde na Mesto a o tom, čí by 
nebolo ju lepšie predať 
Mgr. Galaba - ako by to bolo s dlhom, keby prešla MsN pod VÚC? 
JUDr. Címrák - dlh by aj tak zostal mestu, VÚC má dosť vlastných dlhov 

Komisia prijala uznesenie č. 4/2014: 
Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na rokovanie 
mestskej rady a MsZ s pripomienkami: 
- doplniť komentár k predloženému materiálu, najmä rozpísať náklady za účet 518 - Ostatné 
služby 
vzala na vedomie ústnu informáciu o finančnej situácii v mestskej nemocnici 

K BODU 9: 
Informácia o spôsobe naloženia s neupotrebiteľným majetkom Mestskej nemocnice 
Prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na rokovanie 
mestskej rady a MsZ bez pripomienok. 

K BODU 10: 
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením -
navýšenie príspevku pre Mestskú nemocnicu prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
JUDr. Cimrák - k návrhu uviedol, že MsN má uzatvorený splátkový kalendár so sociálnou 
poisťovňou, mesačné splátky sú vo výške 20.000 eur za podmienky, že sa bude platiť riadne 
mesačné poistné 
Mgr. Galaba - žiadal opraviť v dôvodovej správe, že MsZ rozhodlo o tom, že príspevok MsN 
bol znížený na 180.000 eur, takýto návrh bol predložený zo strany mesta 
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2014 

JUDr. Cimrák - uviedol, že pri príprave rozpočtu bol výrazný lobbing ostatných riaditeľov na 
príspevok, Mesto zároveň potrebovalo dať príspevok pre ZSm, siahlo na príspevok pre všetky 
mestské podniky. Bol som požiadaný pánom primátorom o súhlas so znížením príspevku 
pre MsN, súhlasil som, ale som ho upozornil, že budem v septembri žiadať 100.000 eur 
PharmDr. Viacianová- vyjadrila podporu zvýšenia príspevku pre mestskú nemocnicu 

Finančná komisia prerokovala predložený materiál a neodporučila ho predložiť na 
rokovanie mestskej rady a MsZ v takom znení, ako bol predložený na komisiu. 

K BODU 11: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu p.o. za rok 2013 
Finančná komisia predložený materiál neprerokovala z dôvodu neprítomnosti štatutára 
organizácie. 

K BODU 12: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce, m.p. za rok 2013 
Mgr. Sendlai - uviedol, že podnik dosiahol za rok 2013 kladný výsledok hospodárenia vo 
výške 4 .576,29 eur, z toho za hlavnú činnosť stratu vo výške 379 eur a za podnikateľskú 
činnosť zisk vo výške 4.955,42 eur. Plnenie rozpočtu bolo na niektorých položkách 
prekročené, najmä mzdy a odvody a to z dôvodu, že predkožený návrh na zmenu rozpočtu 
nebol opakovane v MsZ schválený. Rozpočet nebol reálne nastavený, nakoľko podnik nemal 
skúsenosti, na príspevok z rozpočtu zriaďovateľa je zapojený od 1.1.2013. 

Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na rokovanie 
mestskej rady a MsZ bez pripomienok. 

K BODU 13: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 
Mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 2013 
Mgr. Galaba - ako sa vyriešilo nadmerné čerpanie rozpočtu, pretože návrh na zmenu 
rozpočtu nebol v MsZ schválený, prečo sa v tomto návrhu žiadalo také vysoké navýšenie 
miezd, návrh bol predložený s tým, že ste žiadali navýšiť rozpočet v príjmovej aj vo 
výdavkovej časti o 200.000 eur, tieto boli použité bez súhlasu MsZ, pýtam sa, na čo boli 
použité 
B. Varga - finančné prostriedky boli použité v prospech občanov Zlatých Moraviec, časť 
prostriedkov bola použitá už pred návrhom na zmenu rozpočtu 

Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na rokovanie 
mestskej rady a MsZ. 

K BODU 14: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2013 
Predseda komisie požiadal riaditeľa m . p., p . Mariána Tomajku, aby doplnil materiál Správa 
o plnení rozpočtu a hospodárení za rok 2013 a doložil chýbajúci materiál Správa 
o výsledkoch inventarizácie k 31.12.2013. 

K BODU 15: 
Návrh na Dodatok č. 2 k VZN mesta 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 
Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na rokovanie 
mestskej rady a MsZ bez pripomienok. 

---- -------------- Strana 4 zo 7 



ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA FINANČNEJ KOMISIE 
DŇA 9. APRÍLA 2014 

Komisia prijala uznesenie č. 5/2014: 

2014 

Finančná komisia prerokovala materiál a odporučila trvalé upustenie od vymáhania 
nedaňovej pohľadávky vedenej voči dlžníkovi Daneco, s.r.o ., Sľažany vo výške 3.211,87 eur 
v zmysle predloženého návrhu. 

KBODU25: 
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok neprevyšujúcich 
2000 eur 
Finančná komisia prerokovala predložený materiál a prijala nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK č. 6/2014: 
Finančná komisia prerokovala materiál a dala kladné stanovisko na trvalé upustenie od 
vymáhania nedaňovej pohľadávky vedenej voči dlžníkom: 

IDAF, spol. s r.o. Zlaté Moravce vo výške 121,40, KRNO s.r.o., Kostoľany vo výške 
1.571,58 eur v zmysle predloženého návrhu. 
štátnemu rozpočtu vo výške 736,69 eur, ktorá vznikla v roku 2006 neuhradením 
všetkých nákladov spojených s prípravou a realizáciou volieb vr. 2006. 

Hlasovanie: Mgr. Milan Galaba, Eva Dubajová, Ing. Peter Lisý, PharmDr. Ivona Vicianová, 
Ľubica Kováčová, Ing. Ľubomír Ivanovič, Ing. Radovan štekl, 
Za: -
Proti: -
Zdržal sa: -
Nehlasoval: Ing. Peter Hollý 

K BODU 26: 
Návrh na prerokovanie platu primátora mesta 
Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na rokovanie 
mestskej rady a MsZ bez pripomienok. 

K BODU 27: 
Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce 
Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na rokovanie 
mestskej rady a MsZ bez pripomienok. 

K BODU 28: 
Informácia o harmonograme zasadnutí Finančnej komisie pri Mestskom 
zastupiteľstve v Zlatých Moravciach 
Finančná komisia prerokovala predložený návrh harmonogramu a jednomyseľne ho 
odsúhlasila s tým, že v prípade potreby sa bude aktualizovať. 

KBODU29: 
Informácia o stave vymáhania pohľadávok Mesta Zlaté Moravce 
Materiál predložila Ing. Renáta Kordošová, vedúca oddelenia miestnych daní a vymáhania 
pohľadávok, uviedla, že JUDr. Očovská sa v správe venovala hlavne tým pohľadávkam, 
ktoré sú významné. Problémom je, že keď je v obchodnom vestníku oznam, že firma 
vstupuje do konkurzu alebo likvidácie a zistíme to až následne, musíme pohľadávku viesť 
v účtovníctve až kým nie je firma vymazaná z OR SR ex offo, aj keď vieme, že je 
nevymožiteľná. 

V roku 2013 sa dosiahlo celkové zníženie daňových pohľadávok o 20,85% a nedaňových 
pohľadávok o 5,18%. Uhradené nedoplatky za daň z nehnuteľností z minulých rokov v roku 
2013 vo výške 91.620,06 eur. 

Komisia prijala uznesenie č. 7 /2014: 
Finančná komisia prerokovala predložený materiál, vzala ho na vedomie a odporučila ho 
predložiť na rokovanie mestskej rady a MsZ bez pripomienok. 
Finančná komisia odporučila zverejniť správu o vývoji pohľadávok na webovú stránku 
mesta. 
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K BODU 30: 

2014 

Návrh na prerokovanie žiadosti o odpustenie daňového nedoplatku na miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Finančná komisia prerokovala predloženú žiadosť a prijala nasledovné uznesenie: 
Uznesenie FK č. 8/2014: 
Finančná komisia prerokovala predloženú žiadosť Štefana Karvaya, Zlaté Moravce 
a odporučila odpustenie poplatku za komunálny odpad vo výške 60,66 eur v zmysle 
predloženej žiadosti. 

K BODU 31: 
Rôzne 
a) Žiadosť riaditeľky MŠ Žitavské nábrežie 
Komisia prijala uznesenie č. 9/2014: 
Finančná komisia prerokovala predloženú žiadosť riaditeľky MŠ Žitavské nábrežie 
o dofinancovanie rekonštrukcie vstupnej chodby materskej školy vo výške 2700 eur 
a odporučila zapracovať požiadavku do návrhu na zmenu rozpočtu mesta z kapitálových 
príjmov. 

b) Požiadavky komisie dopravy 
Uznesenie FK č. 10/2014: 
Finančná komisia prerokovala predložené požiadavky z komisie dopravy a miestnych 
komunikácií a uzniesla sa na skutočnosti, že na uvedené akcie nie je krytie v rozpočte mesta 
schválenom na rok 2014. 

c) Požiadavka finančnej komisie 
Uznesenie FK č. 11/2014: 
Finančná komisia požaduje zapracovať do návrhu na zmenu rozpočtu mesta rekonštrukciu 
chodníka pri cintoríne (Prílepská ulica) z kapitálových príjmov po vypracovaní rozpočtu 
rekonštrukcie. 
Predpoklad nákladov na uvedenú investičnú akciu je 7 .OOO eur. 

K BODU 32: 
Záver 
Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za účasť. 

V Zlatých Moravciach, 20.04.2014 

Zapísala: 
Ing. Iveta Szobiová 
sekretár komisie 

~ 
/. Mgr. M;.lan Gala ba 

predseda komisie 
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