
ZÁPISNICA 
ZO ZASADNUTIA FINANČNEJ KOMISIE PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE 

V ZLATÝCH MORAVCIACH DŇA 02.03.2015 

Prítomní: MVDr. Marta Balážová, PharmDr. Ivona Vicianová, PaedDr. Klaudia 
Ivanovičová, Ing. Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá MBA 

Ospravedlnení: Mgr. Roman Šíra, Ing. Iveta Szobiová, Mgr. Helena Dubajová 

Prizvaní a hostia: 
Ing. Serafína Ostrihoňová, primátorka mesta-prítomná 
Ing. Miroslav Šlosár, prednosta MsÚ - prítomný 
Ing. Karol Švajčík, poslanec - prítomný 
Ivan Madola, poslanec - prítomný 
Branislav Varga, poverený riaditeľ TSM - prítomný 
Ing.Ľubomír Gábriš, poverený riaditeľ ZSM - prítomný 
JUDr. Ing. Martin Cimrák- prítomný 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 

kultúry a športu p.o. za rok 2014 
3. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 

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

Zlaté Moravce, m. p. za rok 2014 
5. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 

mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2014 
6. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 

prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce za rok 2014 
7. Prerokovanie východiskových ukazovateľov Návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na 

roky 2015-2017 
8. Rôzne 
9. Záver 

1. Otvorenie: 
PaedDr. Klaudia Ivanovičová prítomných privítala a oboznámila s programom zasadnutia 
a s tým, že boli pozvaný k jednotlivým správam všetci riaditelia mestských podnikov. 
Nakoľko vedúca finančného oddelenia Ing. Szobiová je práceneschopná, navrhla 
predsedníčka finančnej komisie, aby sa návrh na rozpočet presunul na ďalšie stretnutie 
finančnej komisie dňa 16. 03. 2015. 
Program zasadnutia bol jednohlasne schválený. 
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Hlasovanie: 
za: 5 (Marta Balážová, Ivona Vicianová, Klaudia Ivanovičová, Erika Gráczová, Henrieta 

Jančovičová Holá,) 
proti: O 
zdržal sa: O 

2. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu p.o. za rok 2014 

Poverená riaditeľka MSKŠ Simona Holubová sa vyjadrila, že v roku 2014 mali rozpočet 
173 OOO eur, čo nepostačovalo a v novembri bol navýšený o 5000 eur, Išlo hlavne o energie 
v knižnici. Stále tam máme problémy, výška za energie je stále vyššia, je to veľká záťaž pre 
rozpočet, tým si knižnica na seba ani nezarobí. Keď pozrieme minulý rok, bol rozpočet na 
30 OOO eur, počet návštevníkov a čitateľov 1141. Je veľmi dôležité navýšiť rozpočet pre 
MSKŠ-kultúrny dom, pretože kotol je v havarijnom stave a musí sa to vymeniť do 30.6. 2015 
len preto, že po tomto dátume už nebudú vyhovovať normy na podobný systém, aký máme 
doteraz. Cena tejto výmeny kotlov je približne 5000 eur. Ďalšou budovou je kino Tekov, kde 
je tiež kotol v havarijnom stave - je úplne nefunkčný a strecha tečie. Digitalizácia bola už 
minulý rok schválená, ale z dôvodu že je havarijný stav na streche a na kotly sa to zatiaľ 
neinštalovalo. Bolo by dobré, keby bol projekt prerobený na kultúrne stredisko, kde by sa 
využívalo kino a kultúrne podujatia v jednom priestore a doporučujeme kino zatiaľ ponechať 
a pri navýšení finančných prostriedkov, alebo získaní s eurofondov ho prerobiť na kongresovú 
sálu. MSKŠ je aj prevádzkovateľom kúpaliska, minulý rok sa prispelo 23 OOO eur, čo je 
nepostačujúce, aj tu treba uvažovať nad novými nutnými investíciami, pretože uniká voda, 
hygiena už tento rok upozorňovala na stroje, ktoré sú nepostačujúce a chýba aj vodný 
vysávač. Minulý rok sme si ho požičiavali s Nitry. Ďalším naším zariadením je štadión, ktorý 
bol minulý rok využívaný rôznymi subjektmi, je tam aj plážový volejbal, pozemné hokejistky, 
ktoré si za prenájom platia. Požitavská futbalová akadémia od minulého roku bola zmluva 
schválená na 1 euro. Tak isto využívajú viac-menej telocvičňu. Táto telocvičňa je tiež 
v havarijnom stave, pretože tečie strecha. V roku 2012 bola vypracovaná správa, kde ročne 
bez platov vyšla Požitavská akadémia 20800 eur. 
Pani Holá sa pýtala, že čo chcú robiť s kinom. Riaditeľka Holubová odpovedala, že pokiaľ 
nebude sa budova využívať, aby sa zatiaľ len udržiavala, ale treba rozmýšľať nad tým, ako ju 
opraviť. A vidí riešenie s vyrovnaním plochy na kongresovú sálu, lebo takéto veľkú miestnosť 
mesto nemá a potrebovalo by využívať. Pani Holubová ďalej vysvetlila, že obhospodaruje 7 
budov a ako sa zlúčili dva podniky, finančné prostriedky boli zobraté. 
Pani Ing. Grácová sa vyjadrila, že je dôležité budovu kaštieľa opraviť a nie ju len látať. 
Pani Holá, MBA sa vyjadrila, že je dôležité, aby sa urobil projekt. 
Pani Holubová vidí riešenie s vrátením knižnici späť do kaštieľa, do spodnej časti múzea 
a múzeum prenajať do vrchných priestorov. 
Primátorka Ing. Ostrihoňová sa spýtala riaditeľky, že čo teda navrhuje. 
Riaditeľka Holubová sa vyjadrila, že ako prvé navrhuje urobiť statiku a presunúť múzeum na 
poschodie. 
Primátorka Ostrihoňová sa vyjadrila, že bolo veľmi nutné riešenie z dôvodu statiky presunúť 
knižnicu do Robotníckej školy, pretože pod tými knihami bola statika veľmi riskantná. 
Pani Holá sa vyjadrila, že sa zaujímala o kultúrne projekty a veľmi ju zaujal projekt Ivanka 
pri Dunaji, je to veľmi vhodne vyriešené a spoločne tam trávia kultúrne podujatia deti, mládež 
a starí ľudia. Bolo by dobré, prostredníctvom aj občianskych združení, rôznych zväzov, 
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požiadať o pomoc a spoluprácu na riešení kultúrneho strediska. Aj ona má vytvorený 
šipkársky zväz. 
Primátorka Ostrihoňová sa vyjadrila, že bol tu aj teraz premiér Róbert Fico a sám videl, 
v akom zlom stave sa nachádza MSKŠ a prisľúbil, že je nám ochotný pomôcť. 

3. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce, m.p. za rok 2013 

Riaditeľ Mgr. Sendlaj sa vyjadril, že do roku 2013 mal pod správou byty a mal vlastný 
rozpočet. Od roku 2013 zabezpečuje správy bytov a opravy a príjem s bytov je napojený na 
rozpočet mesta. Službyt obhospodáruje 996 bytov. Má 13 zamestnancov THP, 2 upratovačky 
a 4 údržbárov. Má tam záväzky v sume 113 OOO eur a pohľadávky 306 OOO eur. Medzi 
najväčších neplatičov patria nájomníci bytov, tak isto majú pohľadávky firmy Duo Marketing 
a za teplo sú im dlžné aj záhradné služby Zlaté Moravce. Každý, kto ma pridelený byt 
dopredu musí zaplatiť 1500 eur a keď neplatia, tak sa im s tejto sumy strháva. Majú veľký 
problém s neplatičmi. 
Pani Grácová sa informovala, že ako je možné, že sa nechali tak zdevastovať byty na ulici 
l .mája. Či sa neuvažuje vysťahovať neprispôsobivých občanov. 
Pán Sendlaj sa vyjadril, že musia deložovať vždy aspoň 2 rodiny, aby začali ostatní platiť . Ak 
chce niekto nový byt, musí zaplatiť dlh na byte po inom majiteľovi, inak byt nedostane. Mali 
tendenciu odkúpiť byty, ale nedovolili to, pretože by vzniklo geto. 
V podnikateľskej činnosti za minulý rok vykázali zisk. Pani Holá sa pýtala, že ako vyzerajú 
strechy na činžiakoch. Či neuvažovali o podkrovných bytoch. Sendlaj sa vyjadril, že nikto by 
tam nešiel bývať. Pri neplatičoch je deložovanie bytov ich priorita. Pani Balážová sa pýtala, či 
majú nejaký rezervný fond. Pán Sendlaj sa vyjadril, že je to tak málo financií, že nemajú 
s čoho vytvárať rezervný fond. Ďalej sa vyjadril, že majú problém s revíznymi správami. 

4. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 
Mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 2014 

Riaditeľ pán Varga prítomných informoval, že v hlavnej a vedľajšej činnosti sa nachádzajú 
v mínuse. Vzniklo to v podnikateľskej činnosti upratovaním a kvetinárstvom. Kvetinárstvo 
urobilo dlh do 30 OOO eur. Čo sa týka výberu daní, bude to musieť mesto prehodnotiť, 
rozpočet je schodkový, pokiaľ chceme vyjsť, nemôžeme dávať zľavy. K dnešnému dňu má 51 
zamestnancov, stav znížil. Pred 3 rokmi bolo 61 zamestnancov. Dobre sa stalo, že sa zbavili 
zimného štadiónu. Prevádzkujú aj pálenicu, zisk 75% ide štátu a len 25% ostane nám doma. 
Skládka komunálneho odpadu sa začala pripravovať až najar 2014. 
Pani Ing. Balážová sa informovala, či bola aj na ďalšiu kazetu projektová dokumentácia. 
Pán Varga sa vyjadril, že nevie o tom, ale aj keby bola, tak by sa musela urobiť nová. 
Pani JUDr., Ing. Vicianová sa informovala, že sú strašné výtlky na cestách. Bolo tam 
dopravné značenie, ktoré sa ukradlo. A hneď, keď sa oteplí, chce to riaditeľ riešiť. K 
verejnému osvetleniu sa vyjadril riaditeľ, že pribúdajú nové body, kde sa pridáva osvetlenie, 
čím vznikajú nové finančné navýšenia. Pani Vicianová by sa chcela spýtať na tie kontajnery, 
ktoré mala pri interpelácií. Pán Varga sa vyjadril, že upravujú stojiská a bližšie informácie jej 
napíše písomne. 
Pani Balážová sa informovala na separáciu. Pán Varga sa vyjadril, že už teraz separujú, ale 
nikto to separované nechce, jedine pet fľaše a tvrdé plasty im berú. 

3J Strana 



5. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2014 

Pán poverený riaditeľ Ing. Gabriš sa vyjadril, že by chcel znížiť dlhy a vyrovnať rozpočet 
v budúcom roku. 
A to tým spôsobom: 
- zvýšiť tovar na predaj 
- rozšíriť služby a prenajať všetky objekty. 
V rámci šetrenia chce prehodnotiť zmluvy s elektrárňami a s plynárňami. Vytvoril internetovú 
stránku, aby sa zvýšil dopyt o záhradné služby. 
Pani Vicianová sa pýtala, či majú nejaké premlčané dlhy. Pán riaditeľ sa vyjadril, že nevie na 
túto otázku odpovedať. 
Pán Mgr. Švajčík sa informoval, koľko je zamestnancov. Pán Gabriš sa vyjadril, že je 25 
a štyria s toho sú THP. Pán Švajčík navrhol, že si mohli prizvať na pomoc pani právničku 
z mesta. Pán Gábriš sa vyjadril, že p. právnička im nepomôže. Aj v minulom roku pán Šíra 
a pani Vozárová nabádali dlžníkov, aby dali dlhy na exekúcie. 
Primátorka Ostrihoňová navrhla, aby sa objednávky a zmluvy skontrolovali a urobili rozbor, 
pretože na neho ako nového riaditeľa môžu prísť problémy. Pán Gábriš sa vyjadril, že zmluvy 
zo štyroch rokov sú ešte aj na polícii. Pán Švajčík sa vyjadril, aby v prvom rade chytili 
papiere a všetko dôležité dali na poriadok ,a až potom sa venovali sadeniu. Treba prebrať 
zmluvy, lebo sa dostane riaditeľ do problémov. 

6. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce za rok 2014 

Na zasadnutie finančnej komisie prišiel obhajovať svoje požiadavky zahrnuté v rozpočte p. 
Judr. Ing. Martin Cimrák, poverený riaditeľ Mestskej nemocnice. 
Pre nemocnicu požadoval 300 tis. EUR zahrnúť do rozpočtu, pričom momentálne v návrhu 
rozpočtu je suma 180 tis. EUR. 
Ako najväčší problém udáva to, že sa nespláca dohodnutý splátkový kalendár so sociálnou 
poisťovňou, ako aj vysoká suma za plyn. 
Tým pádom je nutná, ale stále nepreukázateľná požadovaná suma. Do polovice roka 2015 by 
nemocnici postačovala rozpočtovaná suma 180 tis., ale p. riaditeľ predpokladá finančné 
problémy od júla 2015. 

Ako riešenia vzniknutej situácie navrhuje nasledovné: 
Reagovať na výzvu dotácie pre rozvoj nemocníc na SK, pričom je stanovená suma pre 
celú SK 22 mil. EUR a maximálne čerpanie pre jeden subjekt je 500 tis. EUR, 
v časovom horizonte 3 roky. Plánované stretnutie s agentúrami kvôli danému projektu 
pre Rozvoj a modernizáciu nemocníc. 

Čo sa týka plynového vykurovania a kotolne v nemocnici - je nutná investícia 100 tis. 
EUR, projekt je vypracovaný a nemocnica by dosiahla 49% úsporu. 

Otázka ohľadom zrušeného oddelenia dlhodobo chorých, či sa neplánuje jeho obnovenie. 
Odpoveď p. riaditeľa - už 2 krát bola žiadaná Všeobecná zdravotná poisťovňa o zriadenie 
daného oddelenia - žiaľ poisťovňa poslala odmietavé stanovisko 
Riešenie - momentálne LDCH funguje v rámci interného oddelenia, ktoré bolo rozšírené 
z 20 na 50 lôžok. Návrhom je aj integrácia ZOS, ktoré vykazuje 22 tis. EUR stratu. Ďalej 
rozšírenie platených služieb 
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Celkovo p. riaditeľ navrhol smerovanie nemocnice a to: 
1. Prenájom (otázka ohľadom predaja spoločnosti Penta, prečo odmietla kúpiť 

nemocnicu? 
A, vek zamestnancov B, mzdové zaťaženie nemocnice 

2. Transformácia nemocnice na obchodnú spoločnosť 

Plusy, ktoré p. riaditeľ vyzdvihol: 
1. Zriadenie ortopedickej ambulancie 

7. Prerokovanie východiskových ukazovateľov Návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce 
na roky 2015-2017 - tento bod bol presunutý do najbližšej finančnej komisie. 

8. Rôzne - z dôvodu konania sa kultúrneho podujatia sa primátorka mesta a predsedníčka 
finančnej komisie ospravedlnili a opustili komisiu. 

9. Záver: Podpredsedníčka finančnej komisie Henrieta Holá, MBA poďakovala prítomným 
za účasť a ukončila zasadnutie finančnej komisie. 

V Zlatých Moravciach 24.05.2015 
Zapísala: PaedDr. Klaudia Ivanovičová v.r. 

~mt~ 
PaedDr. Klaudia Ivanovičová v.r. 
predsedníčka finančnej komisie 
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