
ZÁPISNICA 
zo 4. zasadnutia finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve 

v Zlatých Moravciach konanej dňa 13. apríla 2015 

Prítomní: 

2015 

MVDr. Marta Balážová, PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová, PaedDr. Klaudia lvanovičová, Mgr. Roman Šíra, Ing. Erika 
Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá, MBA, Ing. Iveta Szobiová 

Neprítomný: ---

Prizvaní a hostia: 
Ing. Serafína Ostrihoňová, primátorka mesta 
Ing. Miroslav Šlosár, prednosta Msú 
Ing. Renáta Kordošová, vedúca odd. miestnych daní a vymáhania pohľadávok Msú 
JUDr. Ing. Martin Cimrák, poverený vedením MsN 
Ing. Ľubomír Gábriš, poverený vedením ZSm 
Simona Holubová, poverená vedením MSKaŠ 
Mgr. Peter Sendlai, poverený vedením m. p. Službyt 
Branislav Varga, poverený vedením TSm 
Ing. Ján Adamec, poslanec MsZ 
Ing. Karol švajčík, poslanec MsZ 
JUDr. Alžbeta Esterková , poslankyňa MsZ 
RNDr. Jozef Paluška, poslanec MsZ 
PaedDr. Pavol Petrovič, poslanec MsZ 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Informácia o vzdaní sa členstva vo finančnej komisii 
3. Návrh na voľbu nového člena z radov odborníkov do finančnej komisie 
4. Návrh riešení ďalšieho smerovania Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
5. Návrh rozpočtu MsN prof. MUDr. Korca, DrSc. na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 
6. Návrh na zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa 

Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
7. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 10/2011 o miestnych daniach na 

území mesta Zlaté Moravce 
8. Informácia o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 2010-2014 a o stave vymáhania 

pohľadávok mesta Zlaté Moravce k 31 .12.2014 
9. Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p. o. na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 
10. Návrh na zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p. o. 
11 . Návrh rozpočtu Službyt Zlaté Moravce, m. p. na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 
12. Návrh rozpočtu Technických služby Mesta Zlaté Moravce, m. p. na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 
13. Návrh rozpočtu Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 

a 2017 
14. Návrh na zrušenie Účelového fondu mesta 
15. Zásady rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Zlaté Moravce 
16. Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2016 a 

2017 
17. Návrh Dodatku č. 3 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 
18. Rôzne 
19. Diskusia 
20. Záver 

K bodu 1: 
Otvorenie 
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Rokovanie komisie otvorila Dr. Klaudia lvanovičová, predsedkyňa komisie, ktorá privítala členov komisie a ostatných 
prítomných na rokovaní komisie. Konštatovala, že komisia je uznášania schopná, neprítomní sú Mgr. Šíra a Mgr. 
Dubayová. 
Dala hlasovať o programe zasadnutia komisie: 
Hlasovanie: 
za: 5 (Marta Balážová, Ivona Vicianová, Klaudia lvanovičová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Program rokovania bol jednohlasne schválený. 

K bodu 2: 
Informácia o vzdaní sa členstva vo finančnej komisii 
Predsedkyňa komisie informovala členov komisie, že Mgr. Helena Dubayová sa vzdala písomne členstva vo finančnej 
komisii, ktoré bolo doručené na Msú dňa 24.03.2015. 
Finančná komisia vzala na vedomie informáciu o vzdaní sa členstva Mgr. Heleny Dubayovej vo finančnej komisii 
k 24.03.2015. 

K bodu 3: 
Návrh na voľbu nového člena z radov odborníkov do finančnej komisie 
Predsedkyňa komisie informovala, že v dobe, keď sa určovalo a hlasovalo o členoch komisie z radov odborníkov, 
v poradí nasledovali s rovnakým počtom hlasov p. Jozef Kováč a Ing. Radoslav štekl. Ďalej uviedla, že Ing. Štekl je 
zvolený MsZ za člena komisie správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb z radov 
odborníkov, p. Jozef Kováč pracoval na MsÚ, na odd. výstavby, neskôr bol riaditeľom TSm. 

Predložila návrh na hlasovanie o zvolení p. Jozefa Kováča za člena finančnej komisie z radov odborníkov, 
UZNESENIE č. 16/2015 
Finančná komisia odporúča zvoliť za člena finančnej komisie p. Jozefa Kováča. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Marta Balážová, Ivona Vicianová, Klaudia lvanovičová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Návrh bol jednohlasne schválený. 

K bodu 4: 
Návrh riešení ďalšieho smerovania Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
Na rokovanie bol k tomuto bodu programu prizvaný JUDr. Ing. Martin Cimrák, poverený vedením MsN, ktorý predložil na 
komisiu materiál s návrhmi na riešenie problému ďalšieho smerovania nemocnice. 

JUDr. Cimrák - navrhol prechod MsN na akciovú spoločnosť so 100 % účasťou mesta ako jednu z možností riešenia, 
terajšia príspevková organizácia by zostala s dlhmi ako „tzv. chorá nemocnica". Uviedol, že nemocnica má korektné 
vzťahy s dodávateľmi, majú uzatvorené splátkové kalendáre s dlhšou dobou splatnosti. Z dôvodu rozpočtového 
provizória sa neplní splátkový kalendár voči Sociálnej poisťovni. Na júnovom MsZ by chcel, aby sa odsúhlasili kroky ako 
ďalej s nemocnicou, či zapojiť aj okolité obce alebo VÚC. 
PaedDr. lvanovičová - a čo s dlhmi terajšej .chorej nemocnice" 
JUDr. Cimrák - .zdravá" nová nemocnica nebude vytvárať žiaden dlh, bude vytvárať mierny zisk alebo nulu, do starej 
„chorej" nemocnice bude mesto poskytovať príspevok, kým sa nevyrovnajú dlhy. Akciová spoločnosť môže prevziať 

úver, ktorým by sa prípadne splatili dlhy. 
PaedDr. lvanovičová - asi pred 5 rokmi bol prevzatý úver mesta na splatenie dlhu nemocnice a už zasa vytvárame dlh, 
čo keď poisťovne nezazmluvnia akciovku 
Ing. Gráczová - poznamenala, že JUDr. Cimrák pracoval pre nemocnicu, keď tam bol jeho predchodca, p. Grujbár 
JUDr. Cimrák - v roku 2010 mesto prevzalo úver 1.300.000 eur, priemerná mzda sestry bola 550 eur, teraz je 830 eur 
a začínajúceho lekára 550-600 eur, v roku 2012 po nástupe p. Grujbára sa platy zvýšili o 20 až 30%, teda asi po 2 
rokoch, čo bola nemocnica oddlžená, neinvestovalo sa do prístrojov, ktoré sa našťastie nekazili. Odvtedy sa nemocnica 
zadlžuje, okrem schodku 595.000 eur, ktoré chýbali a boli vyčíslené na základe zistenia mimoriadnej inventarizácie. 
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V júni 2012 sa zvýšili platy sestier, ale zvýšený príjem od zdravotných poisťovní nabehol až v septembri 2012, čiže s 3-
mesačným sklzom. 
Nemocnica nebojuje so ZP ale so zriaďovateľom, mestské zastupiteľstvo musí určiť, kam bude smerovať nemocnica 
a ako ďalej. 
Áno, bol som advokátom za p. Grujbára, advokát však nie je zodpovedný za konanie klienta, neodsúhlasoval som, aké 
platby majú byť realizované. O.í. tento schodok zapríčinila slepá poslušnosť zamestnancov a nedodržiavanie finančnej 
kontroly. 

PaedDr. lvanovičová - nemocnica nemá dostatok finančných prostriedkov a zakúpila nový softvér, žiadam o vysvetlenie 
JUDr. Cimrák - kúpili sme softvér SAP, ktorý zabezpečuje všetky kontroly a bezpečnosť ochrany údajov a ktorý napr. 
nepovoľuje zadávanie údajov, ktoré už boli zadané do systému, nie je možný žiaden prepis údajov a podobne 
H. Jančovičová Holá - takto informačný systém si nemôžu dovoliť oveľa väčšie firmy ako je naša nemocnica a každý 
ďalší modul môže stáť oveľa viac ako sa zaplatilo za základný program 
JUDr. Cimrák - neúčtovali sa správne zásoby alebo sa dávali hneď do spotreby, máme 5 licencií zameraných najmä na 
účtovníctvo a sklad liekov. Variabilita softvéru je široká, zaplatili sme za licencie 2.000 eur, zvyšok je na splátky 
PaedDr. lvanovičová- máte vraj novú účtovníčku, môže si to nemocnica dovoliť? 
JUDr. Cimrák - nemocnica mala vždy 2 účtovníkov, ale od doby, keď odišli bývalé zamestnankyne sme mali len jedného 
účtovníka, teraz majú 2 účtovníci nižší plat ako predtým mali bývalé pracovníčky. Zo strany štátnych orgánov sú oveľa 
náročnejšie požiadavky na rozpočtovníctvo a výkazníctvo, ako bývalo predtým 
RNDr. Paluška - čo bolo na starom softvéri také zlé, že ste museli prejsť na zakúpenie nového programového 
vybavenia? 
JUDr. Cimrák- ako už bolo uvedené, najmä sklady a chýbala vnútropodniková fakturácia. Opakovane navrhol, aby bola 
od 01.01.2016 založená akciová spoločnosť. 
RNDr. Balážová - na sociálno-zdravotnej komisii bolo dohodnuté, že sa vytvorí k smerovaniu nemocnice pracovná 
skupina 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať na prijatie uznesenia: 
UZNESENIE č. 17/2015: 
Finančná komisia berie na vedomie informáciu povereného riaditeľa nemocnice o návrhoch na riešenie ďalšieho 
smerovania Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc., Zlaté Moravce. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Marta Balážová, Ivona Vicianová, Klaudia lvanovičová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

O 16.00 hod sa dostavil na zasadnutie komisie člen Mgr. Roman Šíra. 

K bodu 5: 
Návrh rozpočtu MsN prot MUDr. Korca, DrSc. na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 
Na rokovanie bol k tomuto bodu programu prizvaný JUDr. Ing. Martin Cimrák, poverený vedením MsN. 

PaedDr. lvanovičová - požiadala riaditeľa nemocnice o vyjadrenie k návrhu rozpočtu a k výške príspevku z rozpočtu 
zriaďovateľa, nakoľko v roku 2014 dostala nemocnica až 300.000 eur. Pýtala sa, ské sú platy zdravotníckych 
pracovníkov. 
JUDr. Cimrák- z uvedenej výšky bolo 180.000 eur na mzdy a odvody a 120.000 eur bolo účelovo určených na úhrady 
záväzkov po lehote splatnosti. Rozpočet je zostavený tak, aby bol návrh vyrovnaný. Upozornil, že nemocnica potrebuje 
300.000 eur do rozpočtu, nestačí im 180.000 eur. 
Priemerný plat lekárov presne neviem, ale keď sa prešlo na mzdy podľa zákonníka práce výrazne klesli, predtým boli 
lekári platení podľa zákona o výkone prác vo verejnom záujme. Veková štruktúra lekárov je 50 až 60 rokov, ktorá 
ovplyvňuje aj výšku platov a mzdových nákladov. 
MVDr. Balážová - pýtala sa na verejné obstarávania na dodávateľov energií, a či bol energetický audit zaobstaraný cez 
verejné obstarávanie 
JUDr. Cimrák - plyn nám dodáva 1. Energetická spoločnosť na základe verejného obstarávania. 
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PaedDr. lvanovičová- čo budete robiť, keď vyšší príspevok nedostanete? 
JUDr. Cimrák - možnosti sú 2 a to, prvá je vyššie zadÍženie nemocnice, druhá zníženie platov zamestnancov, počtu 
lôžok, k čomu je potrebný vyšší tlak na odbory, aby súhlasili so znížením platov. Mesto si musí určiť, aké má priority, či 
nemocnica je prioritou alebo nie. 
PaedDr. lvanovičová - nebolo by možné prenajať viac priestorov v nemocnici? 
JUDr. Cimrák- prenájom nie je riešenie, lebo zabehnutý lekári nepôjdu do priestorov nemocnice, inde majú nižšie nájmy 
a energie ako im my môžeme ponúknuť 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať na prijatie uznesenia: 
UZNESENIE č. 18/2015: 
Finančná komisia odporúča schváliť predložený Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc., 
Zlaté Moravce na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 
Hlasovanie: 
za: 3 (Klaudia lvanovičová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti : O 
zdržal sa: 3 ( Marta Balážová, Ivona Vicianová, Roman Šíra) 
Uznesenie nebolo schválené. 

K bodu 6: 
Návrh na zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
Na rokovanie bol k tomuto bodu programu prizvaný JUDr. Ing. Martin Cimrák, poverený vedením MsN. Vysvetlil, že 
nemocnica nedisponuje s majetkom, keď ho má v správe. Majetok stále zostáva majetkom mesta zapísaným na liste 
vlastníctva. 

Finančná komisia prerokovala predložený návrh na zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc., Zlaté Moravce a prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 19/2015: 
Finančná komisia odporúča schváliť predložený návrh na zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie 
mesta Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc., Zlaté Moravce. 
Hlasovanie: 
za: O 
proti : 4 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
zdržal sa: 2 (Ivona Vicianová, Roman Šíra) 
Uznesenie nebolo schválené. 

K bodu 7: 
Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce č. 1012011 o miestnych daniach na 
území mesta Zlaté Moravce 
Na rokovanie k tomuto bodu programu bola prizvaná Ing. Renáta Kordošová, vedúca oddelenia miestnych daní 
a vymáhania pohľadávok Msú. Vysvetlila predložený návrh dodatku č. 2 k VZN mesta č. 10/2011 o miestnych daniach 
na území mesta Zlaté Moravce, v ktorom sa navrhuje znížiť miestna daň za psa z 35 eur na 25 eur za jedného psa. 

RNDr. Paluška - uviedol, že tento návrh je na základe jeho podnetu, zároveň predniesol ďalšie návrhy na zníženie alebo 
odpustenie dane za psa, napr. pre dôchodcov, kynologický klub, občanov so ZŤP a podobne. 
H. Jančovičová Holá - ako chceme sledovať výšku dôchodku, to budú dôchodcovia predkladať dôchodkové výmery, 
nastane vysoká zaťaženosť pracovníkov úradu, aby tieto žiadosti spracovali 
Ing. Kordošová - potvrdila, že je to pomerne náročná agenda, mali sme už tento model na úrade. Predložila prehľad 
miestnej za psa v okolitých mestách na porovnanie. 
PaedDr. lvanovičová - kde boli použité finančné prostriedky vybraté za daň za psa? 
Ing. Szobiová - mesto čiastočne financuje útulok pre psov vo forme príspevku pre Záhradnícke služby mesta, ktoré ho 
prevádzkujú 
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Ing. Kordošová - podľa zákona o miestnych daniach nie je príjem za daň za psa účelovo určená, je to vlastný príjem 
mesta, nemusí byť určený presný výdaj 

Primátorka- podporila predložený návrh, aby sa nenarušil viac budúcoročný rozpočet, lebo týmto sa znížia príjmy mesta 
o 1.800 eur 
PharmDr. Vicianová - ľudia majú výhrady voči výške dane, ale ak by bolo poškodené mesto, tak vyjadrí nesúhlas so 
znížením dane 
H. Jančovičová Holá- nepodporila návrh na zníženie dane 
MVDr. Balážová - pýtala sa na počet majiteľov psov v panelákoch, navrhla, že by bolo potrebné najprv zistiť, koľko 
máme daňovníkov, skôr je proti návrhu na zníženie dane 
Ing. Kordošová - uviedla, že musia dodržiavať daňový poriadok a daňové tajomstvo, mestská polícia robila asi pred 
tromi rokmi kontrolu evidencie psov a výsledky až také výrazné neboli 
Mgr. Šíra - navrhol poskytnúť vrecká pre majiteľov psov v prípade, že bude daň uhradená v určenom termíne, ako 
znižovať daň 

Primátorka - navrhla dať daňovníkom, majiteľom psov "amnestiu" - za dodatočné prihlásenie sa do daňovej evidencie na 
daň za psa nebude uložená daňovníkovi pokuta. Navrhla úlohu pre Ing. Kordošovú, aby pripravila do novín a na internet 
výzvu pre daňovníkov, ak sa do určitého termínu prihlásia do evidencie budú oslobodení od pokuty 

Ing. švajčík - navrhol radšej zvýšiť daň za podmienky, že sú zabezpečené vrecká a koše na exkrementy a poriadok v 
meste 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o stiahnutí predloženého návrh z rokovania: 
UZNESENIE č. 20/2015: 
Finančná komisia neodporučila predložený návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta č.10/2011 predložiť na rokovanie 
mestského zastupiteľstva. 
Hlasovanie: 
za: 6 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová 

Holá) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo schválené. 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o návrhu, aby sa zapracovalo do návrhu na novelizáciu VZN mesta č. 10/2011 
odpustenie dane za psa pre osoby, ktoré si prevzali psa z útulku na 1 rok 
UZNESENIE č. 21/2015: 
Finančná komisia odporučila zapracovať do novelizácie VZN mesta č.10/2011 odpustenie dane za psa pre osoby, ktoré 
si prevzali psa z útulku na 1 rok. Novelizáciu VZN predložiť na finančnú komisiu, ktorá sa bude konať v septembri 2015. 
Hlasovanie: 
za: 6 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová 

Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo schválené. 

K bodu 8: 
Informácia o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za roky 2010-2014 a o stave vymáhania 
pohľadávok mesta Zlaté Moravce k 31.12.2014 
Na rokovanie k tomuto bodu programu bola prizvaná Ing. Renáta Kordošová, vedúca oddelenia miestnych daní 
a vymáhania pohľadávok Msú, ktorá uviedla, že najväčší problém má Mesto s poplatkom za komunálny odpad, najmä 
ulica 1. Mája, kde je nedoplatok vo výške 101. OOO eur, ďalej sú to osoby s trvalým pobytom na adrese Mestského úradu 
v Zlatých Moravciach, tzv. „bezdomovci", ktorí nepreberajú poštu, môžu byt' aj v zahraničí, ale predpis musíme v zmysle 
zákona vyrubiť, u týchto poplatníkov je dlh vo výške 13.000 eur. 
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RNDr. Paluška - uviedol, že žiadal Msú predložiť výšku nedoplatkov za neprispôsobivých občanov 

2015 

Ing. Kordošová- zoznamy nemôžeme predložiť, je to daňové tajomstvo, daňovníkom je vlastník nehnuteľnosti 
Ing. švajčík- nedostal odpoveď na interpeláciu ohľadom poplatníkov za KO 
Ing. Kordošová- na oddelení pracujeme na odpovedi na Vašu interpeláciu 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o predloženom materiáli: 
UZNESENIE č. 2212015: 
Finančná komisia vzala na vedomie predloženú Informáciu o vývoji pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov za 
roky 201-2014 a stave vymáhania pohľadávok Mesta Zlaté Moravce k 31.12.2014. 
Hlasovanie: 
za: 6 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová 

Holá) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo schválené. 

K bodu 9: 
Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p. o. na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 
Na rokovanie k tomuto bodu programu bola prizvaná p. Simona Holubová, poverená vedením MSKaŠ. 
S. Holubová - uviedla, že v návrhu rozpočtu nie je kúpalisko z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na 
prevádzku. V minulom roku bolo na kúpalisko v rozpočte 23.000 eur, čo nepostačovalo, bolo by treba dať až cca 43.000-
45.000 eur, treba investovať do rekonštrukcie 
PaedDr. lvanovičová - navrhla, aby sa do Tekovských novín dalo oznámenie, že kúpalisko nebude otvorené z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte mesta a ponúknuť kúpalisko na prenájom pre potenciálnych záujemcov 
RNDr. Paluška - najprv dajme inzerát, že kúpalisko ponúkneme na prenájom, aby sa dalo občanom na vedomie, že 
Mesto hľadá riešenie 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o uznesení: 
UZNESENIE č. 23/2015: 
Finančná komisia odporúča, aby výdavky na prevádzku kúpaliska neboli rozpočtované v návrhu rozpočtu MSKaŠ 
z dôvodu nedostatku finančných zdrojov v rozpočte mesta. Zároveň odporučila ponúknuť kúpalisko na prenájom pre 
potenciálnych záujemcov. 
Hlasovanie: 
za: 6 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová 

Holá) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo schválené. 

Ing. Adamec - v roku 2014 bolo v prevádzke kúpalisko aj kino, teraz nie je ani jedno a pod ľa mňa má MSKŠ viac 
o 50.000 eur, koľko máte zamestnancov a aká je ich činnosť. Vyjadril sa, že mu chýbajú v rozpočte dotácie pre súbory 
a kluby. 
S. Holubová - navýšenie rozpočtu sme potrebovali na pokrytie miezd, odvodov, sociálnych nákladov pre zamestnancov 
a na energie 
Mgr. Šíra - traja zamestnanci sú na športoviskách, klubom sa poskytujú priestory väčšinou bezplatne, najmä FC Vion 
JUDr. Esterková - poslanci žiadajú predložiť platnú zmluvu s FC Vion 
S. Hol ubová - kluby majú bezplatne k dispozícii priestory, viac im pomôcť nevieme, oni ako odplatu vystupujú na 
rôznych podujatiach 
Mgr. Šíra - pýtal sa na digitalizáciu kina a vyjadril názor, že keď sa digitalizácia podarí bude o kino záujem 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o predloženom Návrhu rozpočtu MSKŠ na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 
2017: 
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UZNESENIE č. 24/2015: 

2015 

Finančná komisia odporúča schváliť predložený Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p. o. na rok 2015 
s výhľadom na roky 2016 a 2017. 
Hlasovanie: 
za: 6 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová 

Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo schválené. 

K bodu 10: 
Návrh na zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p. o. 
Na rokovanie k tomuto bodu programu bola prizvaná p. Simona Holubová, poverená vedením MSKaŠ. 
Ing. Szobiová - upozornila na skutočnosť, že je potrebné upraviť hospodárenie s majetkom, ktorý užíva MSKŠ, nakoľko 
po zániku mestských podnikov Mestské kultúrne stredisko, mestský podnik Zlaté Moravce a Správa športových 
zariadení, mestský podnik Zlaté Moravce nebol nehnuteľný majetok zverený do správy alebo užívania novovzniknutej 
organizácii 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o predloženom návrhu: 
UZNESENIE č. 25/2015: 
Finančná komisia odporúča schváliť predložený návrh na zverenie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie 
Mestské stredisko kultúry a športu p. o„ 
Hlasovanie: 
za: 6 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová 

Holá) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo schválené. 

K bodu 11: 
Návrh rozpočtu Službyt Zlaté Moravce, m. p. na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 
Na rokovanie k tomuto bodu programu bol prizvaný Mgr. Peter Sendlai, poverený vedením m.p. Službyt, ktorý uviedol, 
že žiadali vyšší príspevok z rozpočtu zriaďovateľa, ale nakoľko v meste nie je dostatok finančných prostriedkov, 
akceptuje výšku navrhnutého príspevku zo strany mesta a budú sa snažiť zarobiť ďalšie finančné prostriedky údržbou. 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o predloženom návrhu rozpočtu Službyt Zlaté Moravce, m.p. na rok 2015 
s výhľadom na roky 2016 a 2017: 
UZNESENIE č. 26/2015: 
Finančná komisia odporúča schváliť predložený Návrh rozpočtu Službyt Zlaté Moravce, m.p. na rok 2015 s výhľadom na 
roky 2016 a 2017. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo schválené. 

K bodu 12: 
Návrh rozpočtu Technických služby Mesta Zlaté Moravce, m. p. na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 
Na rokovanie k tomuto bodu programu bol prizvaný p. Branislav Varga, poverený vedením TSm. K návrhu rozpočtu 
uviedol, že je poddimenzovaný, pravdepodobne nebude dodržaný, nakoľko je napasovaný podľa údajov, ktoré dostali 
z mesta. Dúfa, že rozpočet nebude krátený počas roka, lebo im chýba ešte 50.000 eur, aby vedeli zabezpečiť všetky 
činnosti. Zároveň boli nútený urobiť určité ekonomické opatrenia a to zrušenie kvetinárstva, neprevádzkujú zimný 
štadión, čo im uľahčilo situáciu v nákladoch. 
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JUDr. Esterková - máte vysoký počet zamestnancov, zverejňovanie informáicí u vás pokrivkáva 

2015 

B. Varga - máme zamestnané aj osoby v poproduktívnom veku, niektorí sú práceneschopní a treba zabezpečiť všetky 
činnosti na všetkých strediskách podniku. 
Navrhol, aby bol v meste zavedený miestny poplatok za komunálny odpad pre právnické osoby pod ľa počtu 
zamestnancov, čo by bolo možné riešenie na zvýšenie príjmov. 
PaedDr. lvanovičová - viete spracovať a predložiť takýto návrh? 
B. Varga - áno 
Ing. švajčík- ako riešite .smetné" na trhovisku 
B. Varga - každý trhovník, podnikateľ by mal mať uzatvorenú zmluvu na odvoz TKO 
JUDr. Esterková - títo trhovníci (stánkari) majú vysoký nájom, okolo 50 eur za 1 m2. Nech platia za odpad, ale výška 
nájomného (daň za užívanie verejného priestranstva) by mala byť nižšia ako teraz, lebo to sú tí najchudobnejší 
daňovníci - podnikatelia 

V rámci diskusie vznikol návrh, aby bol spracovaný zoznam podnikateľov, ktorý majú mať uzatvorenú zmluvu na odvoz 
TKO. Úlohou poverila komisia prednostu MsÚ, Branislava Vargu a JUDr. Esterkovú. 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o predloženom návrhu rozpočtu Technických služieb Mesta Zlaté Moravce, m. p. na 
rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017: 
UZNESENIE č. 27/2015: 
Finančná komisia odporúča schváliť predložený Návrh rozpočtu Technických služieb Mesta Zlaté Moravce, m.p. na rok 
2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017. 
Hlasovanie: 
za: 6 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Roman Šíra Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová 

Holá) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo schválené. 

K bodu 13: 
Návrh rozpočtu Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 
a 2017 
Na rokovanie k tomuto bodu programu bol prizvaný Ing. Ľubomír Gábriš, poverený vedením ZSm, ktorý predložil 
dodatočne Návrh rozpočtu Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 s výhľadom na 
roky 2016 a 2017 až na rokovaní komisie. 
Informoval, že dňa 10.04.2015 dostali na ZSm oznámenie o postúpení pohľadávok Drevan s.r.o. Prešov na vymáhanie. 

RNDr. Paluška -vyjadril nesúhlas s príspevkom na útulok pre psov, uviedol, že v otvorenom liste poslancom sa uvádza, 
že výška príspevku 10.000 eur je pre útulok málo, v roku 2014 bol príspevok 15.000 eur a pani primátorka povedala, že 
voľakedy mesto dávalo na útulok 5.000 eur. Vyjadril sa, že podľa neho je aj 10.000 eur veľa, z isťoval iné mestá a tie 
dávajú max. 4.000 až 5.000 eur na útulok. Dalo by sa aj tu ušetriť, útulok by mal fungovať cez občianske združenie 
H. Jančovičová Holá - mohli by to zastrešovať aj kynológovia, občianske združenie môže financovať len cez 2% z dane 
a tie môže čerpať až po dvoch rokoch od založenia 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o predloženom Návrhu rozpočtu Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, 
mestský podnik na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017: 
UZNESENIE č. 28/2015: 
Finančná komisia odporúča schváliť predložený Návrh rozpočtu Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský 
podnik na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti : 1 (Roman Šíra) 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo schválené. 

Strana 18 



ZÁPISNICA 
zo 4. zasadnutia finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve 

v Zlatých Moravciach konanej dňa 13. apríla 2015 

2015 

PaedDr. lvanovičová - treba odsúhlasiť výšku záväzku voči spoločnosti Drevan s.r.o., preveriť, či je podpísaný splátkový 
kalendár a či bolo uznanie dlhu 
PharmDr. Vicianová - mali by sa poradiť s nejakým právnikom, ktorého by zaplatilo napr. mesto, prípadne sa s nimi 
skúsiť dohodnúť na splátkach. Treba preveriť, či sú záväzky ZSm voči Drevanu oprávnené, či nie sú premlčané. 

Ing. Gábriš - zajtra mám dať odpoveď, aký bol záver z finančnej komisie k tomuto problému, rokovať mám so 
spoločnosťou IMEXFIN s.r.o„ ktorá prevzala pohľadávky od spoločnosti Drevan s.r.o„ Dnes som hovoril so zástupcom 
IMEXFIN s.r.o„ 
PaedDr. lvanovičová - navrhla, aby všetky zmluvy, faktúry a celkový stav dlhu ZSm voči spoločnosti Drevan s.r.o. 
preverili JUDr. Vozárová a Ing. Szobiová v spolupráci s Ing. Gábrišom 
H. Jančovičová Holá - adresované Ing. Gábrišovi: minule sme na komisii hovorili, že potrebujete ekonómku, vy ste sa 
vyjadrili, že už to je poriešené. Ponúkla som Vám osobne pomoc, odmietli ste a dnes opakovane hovoríte, že je problem 
s ekonómkou a so zmluvami 
Mgr. Šíra - pán riaditeľ je štatutár právneho subjektu, my na finančnej komisii nebudeme riešiť personálne problémy, on 
je zodpovedný za chod podniku a riešenia, prípadne predkladať návrhy 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o návrhu na transformáciu podnikov Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, 
mestský podnik a Technické služby Mesta Zlaté Moravce, m.p. od 01 .01 .2016: 
UZNESENIE č. 29/2015: 
Finančná komisia odporúča schváliť transformáciu podnikov Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik a 
Technické služby Mesta Zlaté Moravce, m.p. od 01 .01 .2016: 
Hlasovanie: 
za: 6 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová 

Holá) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo schválené. 

K bodu 14: 
Návrh na zrušenie Účelového fondu mesta 
Finančná komisia prerokovala predložený návrh na zrušenie účelového fondu mesta. 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o predloženom návrhu: 
UZNESENIE č. 30/2015: 
Finančná komisia odporúča schváliť predložený návrh na zrušenie Účelového fondu mesta 
Hlasovanie: 
za: 6 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová 

Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo schválené. 

K bodu 15: 
Zásady rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Zlaté Moravce 
Finančná komisia prerokovala predložený návrh na prijatie Zásad rozpočtového hospodárenia s finančnými 
prostriedkami mesta Zlaté Moravce. 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o predloženom návrhu: 
UZNESENIE č. 31/2015: 
Finančná komisia odporúča schváliť návrh Zásad rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Zlaté 
Moravce. 
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Hlasovanie: 

2015 

za: 6 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová 
Holá) 

proti : O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo schválené. 

K bodu 16: 
Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2016 
a 2017 
Finančná komisia prerokovala predložený návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na roky 2015 až 2017. 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o predloženom Návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 s výhľadom na 
roky 2016 a 2017: 
UZNESENIE č. 32/2015: 
Finančná komisia odporúča schváliť predložený Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov 
apodprogramov s výhľadom na roky 2016 a 2017. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Klaudia lvanovičová , Marta Balážová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti : 1 (Roman Šíra) 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo schválené. 

K bodu 17: 
Návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta č. 1112013 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 
Členom komisie bol predložený návrh Ing. Adamca, poslanca MsZ, aby bol ŠKD a školská jedáleň pri ZŠ sv. Don Bosca 
financované vo výške 100% z výšky dotácie, ktoré poskytuje Mesto Zlaté Moravce ako zriaďovateľ svojim základným 
školám. Svoj návrh odôvodňuje zrovnoprávnením financovania cirkevnej školy s mestskými školami. 
V predloženom návrhu Dodatku č. 3 k VZN mesta č. 11/2013 je navrhnuté financovanie pre neštátnych zriaďovateľov vo 
výške 88% z výšky dotácie na žiaka alebo dieťa v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o predloženom návrhu: 
UZNESENIE č. 33/2015: 
Finančná komisia odporúča schváliť návrh Dodatku č. 3 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 v predloženom znení 
Hlasovanie: 
za: 5 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá} 
proti : O 
zdržal sa: 1 (Ivona Vicianová) 
Uznesenie bolo schválené. 

K bodu 18: 
Rôzne 
18.1 Žiadosť SVB SPOLDOM o vyčlenenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu mestskej 

kanalizácie a prístupovej komunikácie 
Nakoľko bola táto žiadosť predložená aj do komisii výstavby, územného plánovania a ŽP, komisia tento bod 
uzatvorila s tým, že sa počká na výstup z komisie výstavby, ktorá je príslušná na vyjadrenie sa k nevyhnutnosti 
riešenia a predloženie návrhu na zaradenie do rozpočtu. V návrhu rozpočtu mesta, ktorý bol prerokovaný na 

Strana l 10 



ZÁPISNICA 
zo 4. zasadnutia finančnej komisie pri Mestskom zastupiterstve 

v Zlatých Moravciach konanej dňa 13. apríla 2015 

2015 

dnešnom zasadnutí komisie nie je zahrnutá táto investičná akcia nakoľko mesto nemá dostatok kapitálových 
prijmov na krytie kapitálových výdavkov. 

18.2 Podklady z príspevkových organizácií na základe Uznesenia FK č.12/2015 zo dňa 16.3.2015 
Finančnej komisii boli predložené požadované materiály z mestských podnikov Službyt, MSKŠ, Mestská 
nemocnica a Záhradnicke služby mesta. 

K bodu 19: 
Diskusia 
V tomto bode rokovania nebol žiaden diskusný príspevok zo strany členom komisie alebo ostatných prítomných. 

K bodu 20: 
Záver 
Zasadnutie finančnej komisie MZ bolo ukončené o 20.00 h. 
Predsedkyňa komisie ukončila zasadnutie finančnej komisie a poďakovala prítomným za účasť. 

V Zlatých Moravciach, 29.04.2015 

Zapísala: Mt7Jtf} 
Ing. Iveta Szobiová 
sekretár komisie 

'Í/' .d~ 
th't14'VJ'ltM 

PaedDr. Klaudia lvanovičová 
predseda komisie 
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