
ZÁPISNICA 
z 5. zasadnutia finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve 

v Zlatých Moravciach konanej dňa 25. mája 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 Ms~ 
JUDr. Mária Vozárová, právnik MsU 
JUDr. Ing. Martin Cimrák, poverený vedením MsN - ospravedlnený 
Ing. Ľubomír Gábriš, poverený vedením ZSm. 
Simona Holubová, poverená vedením MSKaS 
Mgr. Peter Sendlai, poverený vedením m. p. Službyt 
Branislav Varga, poverený vedením TSm 
MUDr. Oto Balco, poslanec MsZ 
JUDr. Alžbeta Esterková, poslankyňa MsZ 
PaedDr. Pavol Petrovič, poslanec MsZ 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Návrh na spôsob vysporiadania záväzkov Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce voči spoločnosti IMEXFIN 

s.r.o., Nitra, ktoré boli postúpené zo spoločnosti DREVAN s.r.o., Prešov (dodané a nezaplatené rakvy) 
3. Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti prevzatých Mestom Zlaté Moravce od príspevkovej 

organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik voči spoločnosti IMEXFIN s.r.o., Nitra 
4. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o. za rok 

2014 a správa nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu 
p.o. k 31 .12.2014 

5. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov príspevkovej organizácie 
Mestské stredisko kultúry a športu p.o. k 31 .1 2.2014 

6. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o. 
k 31.3.2015 

7. Informácia o uzatvorených zmluvách a výdavkoch príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o. 
v zmysle Uznesenia finančnej komisie č . 12/2015 zo dňa 16.3.2015 

8. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 
2014 a správa nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský 
podnik k31.12.2014 

9. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov príspevkovej organizácie 
Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2014 

10. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 
k31.3.2015 

11 . Informácia o uzatvorených zmluvách a výdavkoch príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 
v zmysle Uznesenia finančnej komisie č . 12/2015 zo dňa 16.3.2015 

12. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté Moravce, m. p. 
za rok 2014 a správa nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Technické služby Mesta 
Zlaté Moravce, m. p. k 31.12.2014 

13. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov príspevkovej organizácie 
Technické služby Mesta Zlaté Moravce, m. p. k 31.12.2014 

14. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté Moravce, m. p. 
k 31.3.2015 

15. Informácia o uzatvorených zmluvách a výdavkoch príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté Moravce, 
m. p. v zmysle Uznesenia finančnej komisie č . 12/2015 zo dňa 16.3.2015 
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16. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, 
mestský podnik za rok 2014 a správa nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2014 

17. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2014 

18. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, 
mestský podnik k 31.3.2015 

19. Informácia o uzatvorených zmluvách a výdavkoch príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce, mestský podnik v zmysle Uznesenia finančnej komisie č. 12/2015 zo dňa 16.3.2015 

20. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce za rok 2014 a správa nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 31.12.2014 

21 . Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov príspevkovej organizácie 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 31.12.2014 

22. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce k 31.3.2015 

23. Informácia o uzatvorených zmluvách a výdavkoch príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce v zmysle Uznesenia finančnej komisie č. 12/2015 zo dňa 16.3.2015 

24. Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 
25. Návrh Individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 a správa nezávislého audítora k účtovnej 

závierke Mesta Zlaté Moravce k 31.12.2014 
26. Správy o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta Zlaté Moravce 

a rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2014 
27. Návrh na čerpanie rezervného fondu mesta 
28. Rôzne 
29. Diskusia 
30. Záver 

K bodu 1: 
Otvorenie 
Rokovanie komisie otvorila o 15.00 hod PaedDr. Klaudia lvanovičová, predsedkyňa komisie, ktorá privítala členov 
komisie a ostatných prítomných na rokovaní komisie. Konštatovala, že komisia je uznášania schopná, prítomní sú všetci 
členovia komisie. 
Dala hlasovať o programe zasadnutia komisie: 
Hlasovanie: 
za: 6 (Marta Balážová, Ivona Vicianová, Klaudia lvanovičová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová 

Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Program rokovania bol jednohlasne schválený. 

K bodu 2: 
Návrh na spôsob vysporiadania záväzkov Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce voči spoločnosti IMEXFIN 
s.r.o., Nitra, ktoré boli postúpené zo spoločnosti DREVAN s.r.o., Prešov (dodané a nezaplatené rakvy) 
Predsedkyňa komisie odovzdala slovo JUDr. Vozárovej, aby vysvetlila predložený návrh. JUDr. Vozárová na úvod 
uviedla, že nakoľko ZSm neboli schopné spracovať materiál,, tak tento problém skončil u nej na stole. Materiál bol 
spracovaný v spolupráci s oddelením financií a rozpočtu MsU, pracovníčky ktorého vypočítali úroky z omeškania, 
následne spracovala ona predložený materiál. 

PaedDr. lvanovičová - upozornila na poznámku, ktorú uviedol rukou dopísanú p. Tomajko na konci Uznania záväzku 
o tom, že záväzky nevie odsúhlasiť z dôvodu neprítomnosti účtovníčky 
JUDr. Vozárová - radila som sa s viacerými právnikmi a nie je jednoznačný výklad, nevieme, aké stanovisko by zaujal 
súd 
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PaedDr. lvanovičová - nemôžeme uznať len tie záväzky, ktoré sú za posledné 4 roky? 
JUDr. Vozárová- nie, pre druhú stranu je akceptovateľných 90.000 eur, inak idú s návrhom na súd 

2015 

JUDr. Esterková - pri súdnom konaní by mohli získať aj úroky cca 70.000 eur, ale ak im stačí 90.000, tak asi nie sú istí 
výsledkom sporu, bola by potrebná analýza aj od iných právnikov. Podpísané Uznanie dlhu nie je preukazné čo do 
výšky dlhu 
JUDr. Vozárová-ZSm doteraz nepredložili odsúhlasenie výšky dlhu s uhradenými sumami 
PaedDr. lvanovičová - prečo im Drevan dodával truhly, keď ZSm neplatili? Malo by sa ešte s IMEXFIN s.r.o. rokovať. 
JUDr. Vozárová - približne 21 .660 eur je nepremlčaná suma záväzkov, súd rozhodne, či je Uznanie dlhu platné alebo 
nie 
JUDr. Esterková- súd musí skúmať vôľu dlžníka, sú možno advokátske kancelárie, ktoré sa venujú obchodnému právu, 
treba vyžiadať právne analýzy 
Mgr. Šíra- skončíme na súde tak či tak, je neseriózne, keď niekto odoberá tovar x rokov, tento predá so ziskom v rámci 
podnikateľskej činnosti a tovar nezaplatí. Počuli sme už, že tieto peniaze sú v meste v zeleni, už som si zvykol. 
JUDr. Esterková-treba vyžiadať právny názor, analýzu, či je priestor na neuznanie výšky dlhu 
PharmDr. Vicianová - vyjadrila súhlas s JUDr. Esterkovou. 
Následne sa súhlasne vyjadrili aj ostatní členovia komisie. 
Ing. Gráczová - položila otázku, kto to bude riešiť, aby to bolo rýchle a pružné tak, aby mohlo byť informované MsZ na 
zasadnutí dňa 11.6.2015 
Ing. Gábriš- vyjadril sa, že on bude celý týždeň na školení 
JUDr. Esterková- ponúkla sa, že zoženie advokáta na právnu analýzu 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o preloženom návrhu na vypracovanie právnej analýzy: 
UZNESENIE č. 34/2015 
Finančná komisia žiada predložiť právny názor alebo analýzu nezávislého advokáta vo veci posúdenia platnosti Uznania 
záväzku zo dňa 04„04.2014 podpísaného medzi Záhradníckymi službami mesta Zlaté Moravce, mestský podnik 
a spoločnosťou DREVAN s.r.o., Prešov 
Hlasovanie: 
za: 5 (Marta Balážová, Ivona Vicianová, Klaudia lvanovičová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti: O 
zdržal sa: 1 (Roman Šíra) 
Návrh bol schválený. 

K bodu 3: 
Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti prevzatých Mestom Zlaté Moravce od príspevkovej 
organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik voči spoločnosti IMEXFIN s.r.o., Nitra 
Tento návrh sa neprerokoval z dôvodu vyššie uvedeného uznesenia. Bude predmetom rokovania nasledujúceho 
zasadnutia komisie. 

K bodu 4: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o. za rok 
2014 a správa nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry 
a športu p.o. k 31.12.2014 
K bodu 5: 
Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov príspevkovej organizácie 
Mestské stredisko kultúry a športu p.o. k 31.12.2014 
K bodu 6: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o. 
k 31.3.2015 
K bodu 7: 
Informácia o uzatvorených zmluvách a výdavkoch príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu 
p.o. v zmysle Uznesenia finančnej komisie č. 12/2015 zo dňa 16.3.2015 

Na rokovanie bola k týmto bodom programu prizvaná p. Simona Holubová, poverená vedením MSKŠ, ktorá uviedla, že 
k hospodáreniu za rok 2014 sa vyjadrila na predchádzajúcej komisii. 
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H. Jančovičová Holá - po predchádzajúcom mestskom zastupiteľstve primátorka mesta vydala príkazný list na šetrenie 
15% výdavkov v mestských podnikoch. Je to možné? 
S. Holubová - žiadala som vyšší rozpočet ako som dostala, ale konečne sme sa dostali do stavu, že by sme mohli vyjsť 
s rozpočtom, neviem si predstaviť znížiť výdavky o 15% 
H. Jančovičová Holá - skutočne nebudete mať priestor na úsporu po personálnom, ekonomickom a inom audite? 
S. Holubová - na kultúre sa nedá zarábať, zamestnanci chodia do práce večer a cez víkendy. Teraz napríklad 
nahrádzame aj ZSm a kosíme, lebo máme kosačky a v meste je problém s burinou na verejných priestranstvách. 
Ing. Šlosár- požiadal p. Holubovú o vyjadrenie sa k návrhu koncesnej zmluvy s PFA, koľko nás stoja zamestnanci na 
štadióne, PFA žiada koncesnú odmenu 70.000 eur na rok 
S. Holubová - uviedla, že nie je pripravená na túto tému, rozpočet na 3 zamestnancov štadiónu je 35.000 eur, celý 
rozpočet na športoviská je 68.000 eur. Rodičia údajne budú apelovať na poslancov, aby schválilo túto zmluvu a platilo 
PFA, chodia im tam deti, nemajú z čoho prevádzkovať činnosť, Energie, ktoré spotrebuje PFA na štadióne mesta sú 
vyčíslené energetikom mesta na 25.000 eur. 
PaedDr. Petrovič - zatiaľ je to len návrh, určite nadsadili požiadavku na koncesnú odmenu, aby bol priestor na 
rokovanie. 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o predložených návrhoch: 
UZNESENIE č. 35/2015: 
a) Finančná komisia odporúča schváliť plnenie rozpočtu a hospodárenie príspevkovej organizácie Mestské stredisko 

kultúry a športu p.o. za rok 2014 s výhradou: 
sledovať rozpočet a robiť rozpočtové opatrenia v prípade potreby zmeny rozpočtu 

b) Komisia odporučila, aby štatutár organizácie prijal opatrenia na odstránenie nedostatkov v zmysle auditu. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 
Mgr. Roman Šíra nebol prítomný na hlasovaní. 

UZNESENIE č. 36/2015: 
Finančná komisia vzala na vedomie: 
a) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov príspevkovej organizácie 

Mestské stredisko kultúry a športu p.o. k 31.12.2014 
b) Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o. 

k 31.3.2015 
Hlasovanie: 
za: 5 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 
Mgr. Roman Šíra nebol prítomný na hlasovaní. 

H. Jančovičová Holá - nedali by sa niektoré veci vysúťažiť spoločne pre mesto aj pre jeho rozpočtové a príspevkové 
organyizácie, aby sa vysúťažili lepšie ceny za tovary a služby? Podniky stále tvrdia, že nevedia šetriť, prečo majú napr. 
MSKS troch operátorov telekomunikačných služieb? 
Ing. Šlosár - niektoré podniky mali platné zmluvy, keď sme robili verejné obstarávanie na energie, teraz riešime 
spoločne bezpečnostný projekt 

UZNESENIE č. 37/2015: 
Finančná komisia požaduje predložiť zo strany príspevkových organizácií doplnený prehľad uzatvorených zmlúv o údaj, 
do kedy sú zmluvy platné a výpovedné podmienky. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti : O 
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zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 
Mgr. Roman Šíra nebol prítomný na hlasovaní. 

K bodu 8: 

2015 

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 
2014 a správa nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 
mestský podnik k 31.12.2014 
K bodu 9: 
Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov príspevkovej organizácie 
Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2014 
K bodu 10: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 
k 31.3.2015 
K bodu 11 : 
Informácia o uzatvorených zmluvách a výdavkoch príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský 
podnik v zmysle Uznesenia finančnej komisie č. 12/2015 zo dňa 16.3.2015 

Na rokovanie k týmto bodom programu bol prizvaný Mgr. Peter Sendlai, poverený vedením m.p. Službyt, ktorý povedal, 
že plnenie rozpočtu za rok 2014 sa riešilo už na zasadnutí komisie .dňa 02.03.2015. Uviedol, že podnik hospodáril so 
ziskom, ktorý navrhujú prideliť do rezervného fondu organizácie. Dalej uviedol, že audítor vydal kladné stanovisko 
k účtovnej závierke k 31.12.2015, podnik eviduje vo svojom účtovníctve pohľadávku cca 20.000 eur voči príspevkovej 
organizácii ZSm, ktoré dlh uznali, pravidelne si dávajú odsúhlasovať výšku pohľadávky a uznanie dlhu. 
PaedDr. lvanovičová - dostali sme podnet od Dr. Danuši Meňhartovej z Kalinčiakovej ulice, že sa neplatí do fondu 
opráv, nebol vraj uhradený rok 2014 za Kaličiakovu ul. č. 6-1 O 
Mgr. Sendlai -do fondu platí prídel mesto, nie Službyt, ak si dobre pamätám, tak rok 2014 bol vyrovnaný 
Ing. Szobiová - preverím uvedenú bytovku a budem informovať, či je všetko uhradené 
PaedDr. Petrovič - keď sa schvaľoval rozpočet, jeden z poslancov uviedol, že Bytové družstvo má 5 zamestnancov 
a spravuje viac bytov ako Službyt, ktorý má 16 zamestnancov 
Mgr. Sendlai - mám výhrady k tejto dizinformácii o počte zamestnancov, ktorá bola uvedená v zápisnici zo zasadnutia 
a zverejnená na internete, na základe tejto informácie nám chceli poslanci znížiť rozpočet o 50.000 eur 
H. Jančovičová Holá - robili ste tento rok nejaké verejné obstarávanie na tovary a služby? 
Mgr. Sendlai - nerobíme verejné obstarávania, tieto robí mesto, nemáme také výdavky v rámci rozpočtu, ktoré 
podliehajú VO, väčšinou robíme len drobnú údržbu. 
Vrátil sa k Správe o plnení rozpočtu k 31.122014 a upozornil na chyby v zápisnici zo zasadnutia finančnej komisie zo 
dňa 02.03.2015. V „Správe" je uvedený počet 13 zamestnancov, z toho 7 THP a v zápisnici je napísané, že v Službyte 
je 13 THP pracovníkov. Požiadal o opravu údajov v zápisnici, čo sa týka údajov o počte a zložení zamestnancov. 
PaedDr. lvanovičová - ospravedlnila sa za chyby, vykoná sa oprava chybných alebo nesprávnych údajov v zápisnici 
Ing. Gráczová - ste prístupný na spoločné zmluvy v rámci verejného obstarávania? 
Mgr. Sendlai-áno, spolupracujeme s mestom, ale keď sa robilo VO na energie boli naše zmluvy platné do 31 .12.2014 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o predložených návrhoch: 
UZNESENIE č. 38/2015: 
Finančná komisia odporúča schváliť plnenie rozpočtu a hospodárenie príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 
mestský podnik za rok 2014 bez výhrad 
Hlasovanie: 
za: 5 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 
Mgr. Roman Šíra nebol prítomný na hlasovaní. 
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ZÁPISNICA 
z 5. zasadnutia finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve 

v Zlatých Moravciach konanej dňa 25. mája 2015 

UZNESENIE č. 39/2015: 
Finančná komisia vzala na vedomie: 

2015 

a) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov príspevkovej organizácie 
Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2014 

b) Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 
k 31.3.2015 

Hlasovanie: 
za: 5 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 
Mgr. Roman Šíra nebol prítomný na hlasovaní. 

O 17.00 hod odišiel z rokovania komisie poslanec PaedDr. Pavol Petrovič. 

Ing. Gráczová- mesto má vraj materiál s návrhom na zlúčenie podnikov, mal by sa aktualizovať 
Mgr. Šlosár - ZSm a všetky ostatné problémy v podnikoch musí stále riešiť mesto 
PaedDr. lvanovičová- súhlasila s návrhom Ing. Gráczovej 

K bodu 12: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté Moravce, m. p. 
za rok 2014 a správa nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Technické služby Mesta 
Zlaté Moravce, m. p. k 31.12.2014 
K bodu 13: 
Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov príspevkovej organizácie 
Technické služby Mesta Zlaté Moravce, m. p. k 31.12.2014 
K bodu 14: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté Moravce, m. p. 
k 31.3.2015 
K bodu 15: 
Informácia o uzatvorených zmluvách a výdavkoch príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté 
Moravce, m. p. v zmysle Uznesenia finančnej komisie č. 1212015 zo dňa 16.3.2015 

Na rokovanie k týmto bodom programu bol prizvaný p. Branislav Varga, poverený vedením TSm, ktorý uviedol, že 
správa o hospodárení už bola prejednávaná a vyjadril by sa k výsledku auditu. V správe je uvedené, že TSm 
nehospodárili v súlade s rozpočtom, riešenie vidí v dofinancovaní podniku. 
PaedDr. lvanovičová - tento rok vás už nezaťažuje prevádzka kvetinárstva, nemáte zimný štadión, takže by ste mali 
mať viac financií na prevádzku 
B. Varga - podnikatel'ská činnosť dosiahne kladný výsledok hospodárenia bez kvetinárstva, zimný štadión síce 
nemáme, ale hlavná činnosť je finančne poddimenzovaná 
Ing. Gráczová - pýtala sa, aké majú prevádzky, činnosti v rámci podnikateľskej činnosti 
8. Varga - najmä zvoz odpadu z okolitých obcí 

· Ing. Gráczová - všetok váš zisk z podnikateľskej činnosti a z iných činností vlastne zhltla prevádzka kvetinárstva? 
8. Varga - nie celkom, ale v prevažnej miere je to tak 

O 17 .15 hod sa prišla na zasadnutie komisie primátorka mesta. 

PaedDr. lvanovičová - stroj, čo máte prepožičaný na skládke TKO, vraj je to drahé nájomné 
B. Varga -prenajímame kompaktor, lebo náš starý nefunguje a musíme s niečím robiť, nemáme na to, aby sme kúpili 
nový stroj, zmluva končí asi v novembri 2015, potom nám stroj zostane 
H. Jančovičová Holá - to máte finančný alebo operatívny lízing? Pri operatívnom lízingu je to v účtovníctve služba. 
8. Varga - stroj nie je náš, ale stále ho máme k dispozícii 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o predložených návrhoch: 
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ZÁPISNICA 
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v Zlatých Moravciach konanej dňa 25. mája 2015 

UZNESENIE č. 40/2015: 

2015 

a) Finančná komisia odporúča schváliť plnenie rozpočtu a hospodárenie príspevkovej organizácie Technické služby 
Mesta Zlaté Moravce, m. p. za rok 2014 s výhradami: 

dodržiavanie zákona o rozpočtových pravidlách, 
určiť účet na podnikateľskú činnosť a viesť na ňom náklady a výnosy za podnikateľskú činnosť, v rámci 
podnikateľskej činnosti určiť opatrenia, aby náklady na túto činnosť boli kryté výnosmi z nej 
riešiť problém so záporným základným imaním 

b) Komisia odporučila, aby štatutár organizácie prijal opatrenia na odstránenie nedostatkov v zmysle auditu. 
Hlasovanie: v 

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

proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

UZNESENIE č. 41/2015: 
Finančná komisia vzala na vedomie: 
a) Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov príspevkovej organizácie 

Technické služby Mesta Zlaté Moravce, m. p. k 31 .12.2014 
b) Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté Moravce, m. p. 

k 31.3.2015 
Hlasovanie: 
za: 6 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová 

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

H. Jančovičová Holá - položila otázku, čo robí hlavný kontrolór mesta, kto vykonáva kontrolu v mestských podnikoch 
PaedDr. lvanovičová - úlohy mu ukladá mestské zastupiteľstvo. Vieme, že TSm sú v zlom stave a chceme ich zlúčiť so 
ZSm, ktoré sú tiež v zlom stave. 

Finančná komisia žiada prizvať na nasledujúce rokovanie finančnej komisie hlavného kontrolóra mesta a prijala 
nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 42/2015: 
Finančná komisia žiada hlavného kontrolóra mesta predložiť informáciu a kontrole vykonanej v príspevkových 
organizáciách mesta na základe uznesenia MsZ. 
Hlasovanie: 
za: 6 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová 

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

K bodu 16: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, 
mestský podnik za rok 2014 a správa nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2014 

K bodu 17: 
Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2014 
Materiál nebol zo strany ZSm predložený na rokovanie komisie. 
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K bodu 18: 

2015 

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, 
mestský podnik k 31.3.2015 
Materiál nebol zo strany ZSm predložený na rokovanie komisie. 

K bodu 19: 
Informácia o uzatvorených zmluvách a výdavkoch príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce, mestský podnik v zmysle Uznesenia finančnej komisie č. 12/2015 zo dňa 16.3.2015 

Na rokovanie k bodom programu 16 a 19 bol prizvaný Ing. Ľubomír Gábriš, poverený vedením ZSm. 
Ing. Szobiová - vysvetlila členom komisie, čo znamená odmietnutie výroku audítora a dôvody tohto odmietnutia, podľa 
vyjadrenia audítora súvaha organizácie obsahuje nepreukazné údaje najmä na účtoch materiálu, zásob a nedokončenej 
výroby. Podľa neukončenej mimoriadnej inventarizácie k 28.2.2015 je rozdiel na materiáli a nedokončenej výrobe 
100.000 až 150.000 eur, jedná sa zásoby, ktoré by mali byť odpísané, následne by sa znížilo základné imanie 
organizácie a dostalo by sa do záporných čísel. 
Mgr. Šíra - čiže výsledok hospodárenia je skreslený, vykázaný zisk k 31 .1 2.2014 nepreukázaný 
Ing. Gábriš - vyjadril sa, že nie je pravdou, že by neboli tie zásoby a materiál v podniku, ale boli nesprávne vykazované 
a účtované, v minulosti neboli evidované zásoby, preto nemáme prehľad za predchádzajúce roky, súpis zásob nebol 
spracovaný, preto nebol predložený audítorom. 
Ing. Szobiová - tieto súpisy zásob neboli k dispozícii ani v predchádzajúcich rokoch, zostatky evidované na uvedených 
účtoch boli vytýkané v auditoch aj v predchádzajúcich rokoch 
H. Jančovičová Holá- stále nerozumiem, čo robí hlavný kontrolór, keď sú takéto problémy, treba zosumarizovať potreby 
mesta a podnikov 
Ing. Gábriš uviedol, že podnik nemá kosačky vo funkčnom stave, pracovníci podniku opravujú staré kosačky sami 
a nemá kto kosiť. Predložil do komisie písomnú žiadosť na kapitálový príspevok vo výške 5.000 eur na zakúpenie 
kosačiek. 
PharmDr. Vicianová - nebol by vhodný operatívny lízing na techniku? 
PaedDr. lvanovičová- prečo ste prepustili ľudí v období, keď treba kosiť? 
Ing. Gábriš - odišiel p. Chládek, neodišli ľudia, ktorí kosia 
PharmDr. Vícianová - navrhla, aby kosačky kúpilo mesto a prenajalo ich ZSm 
Následne predložil Ing. Gábriš komisií písomnú informáciu o tom, „čo vlastne robí", a ktorá je založená v materiáloch 
z komisie. Okrem iného v nej upozorňuje, že vozový park je v katastrofálnom stave. 

Primátorka mesta vyzvala Mgr. Šíru, aby sa k uvedenému vyjadril aj ako bývalý prednosta Msú. 
Mgr. Šíra - ani jeden riaditeľ nehospodári tak, že sa ich to týka, keď neboli peniaze, zaklopali na dvere na oddelení 
financií a rozpočtu, oznámili, že chýbajú peniaze a mesto nech nájde riešenie. Mesto sa nezakrýva takou perinou, na 
akú má. Predložený bol návrh na dorovnanie daní z nehnuteľností, nebol poslancami schválený, bývalý primátor ho 
minulý rok nedovolil opakovane predložiť na rokovanie MsZ. Mesto mohlo mať o 150.000 eu~ vyšší príjem. Mesto musí 
jednoznačne prekopať a prehodnotiť, čo musí zabezpečovať a ostatné musí ísť bokom. Statutári sa musia stavať 
k podnikom ako k vlastnému, nie len stále žiadať viac financií. Čo sa týka návrhu Požitavskej futbalovej akadémie, treba 
to prehodnotiť, vyjednávať a buď im to dáme za iných podmienok ako žiadajú, alebo im to nedáme. Deti sa nemajú kde 
hrať, musia ísť na škvárové ihrisko. Mesto má veľa dubiózneho majetku, ktorý by sa malo ponúknuť na odpredaj. 

Ing. Gábriš- položil otázku, či je ešte štatutárom ZSm a či môže podpisovať za organizáciu 
PharmDr. Vicianová- od 11 .02.2015 môžete byť na 6 mesiacov poverený 
Primátorka - poslanci nepotvrdili uznesením menovanie riaditeľa ZSm, ste naďalej poverený vedením 
PharmDr. Vicianová - nebolo potrebné ho opakovane poveriť? 
Mgr. Šíra - zákon takúto situáciu nerieši 

O 18.30 hod odišiel zo zasadnutia Mgr. Roman Šíra. 
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2015 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o predložených návrhoch: 
UZNESENIE č. 43/2015: 
a) Finančná komisia odporučila schváliť plnenie rozpočtu a hospodárenie príspevkovej organizácie Záhradnícke 

služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik za rok 2014 s výhradami. Výhrady budú spracované sekretárom 
komisie a predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva. 

b) Komisia odporučila, aby štatutár organizácie prijal opatrenia na odstránenie nedostatkov v zmysle auditu. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

MUDr. Balco - čo je to za riaditeľa, keď povie, že tento rok som dostal taký príspevok, že určite pôjdem do mínusu. 
Pokiaľ riaditeľov nezainteresujeme, nič sa nezmení, čo tu dnes sedím na tomto rokovaní, všetci sa len vyhovárajú 
Primátorka - navrhla, že treba dať do Tekovských novín oznam, čo všetko zdedilo súčasné vedenie mesta, aké 
problémy sú v podnikoch. 
Všetci prítomní s návrhom súhlasili s tým, že treba v informácii uviesť výšku neuhradených záväzkov a vymenovať 
problémy v ZSm., TSm a v nemocnici. 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o návrhu na zakúpenie kosačiek: 
UZNESENIE č. 4412015: 
Finančná komisia odporúča zakúpiť kosačky na kosenie verejnej zelene z rozpočtu mesta s tým, že ich zakúpi Mesto 
Zlaté Moravce a následne ich dá do prenájmu Záhradníckym službám mesta Zlaté Moravce, mestský podnik. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

K bodu 20: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce za rok 2014 a správa nezávislého audítora k účtovnej závierke príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 31.12.2014 
K bodu 21: 
Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov príspevkovej organizácie 
Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 31.12.2014 
K bodu 22: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce k 31.3.2015 
K bodu 23: 
Informácia o uzatvorených zmluvách a výdavkoch príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce v zmysle Uznesenia finančnej komisie č. 12/2015 zo dňa 16.3.2015 

JUDr. Ing. Martin Cimrák bol z rokovania komisie ospravedlnený z dôvodu pracovnej cesty v zahraničí. 
Ing. Gráczová - položila otázku, prečo bol majetok mesta zverený do správy MsN, keď to komisia neodporučila 
Ing. Szobiová - návrh na zverenie majetku nepredkladalo mesto, bol to poslanecký návrh Mgr. Denisy Uhrínovej 
PaedDr. lvanovičová - vysvetlila dôvody schválenia tohto návrhu, MsN žiada o dotáciu z MZ SR, podmienkou žiadosti je 
preukázať správu zvereného majetku, v ktorom nemocnica vykonáva činnosť 
MUDr. Balco - vyjadril názor, že mesto nemá na to, aby utiahlo nemocnicu 
H. Jančovičová Holá - upozornila, že pri zmene riaditeľa by mohol byť problém, že niektoré firmy by si vymáhali svoje 
pohľadávky voči mestu súdnou formou alebo exekúciou 
O 19.20 hod odišiel z rokovania komisie poslanec MUDr. Oto Balco. 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o predložených materiáloch: 
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UZNESENIE č. 45/2015: 

2015 

a) Finančná komisia odporúča schváliť plnenie rozpočtu a hospodárenie príspevkovej organizácie Mestská 
nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce za rok 2014 s výhradami. Výhrady budú spracované 
sekretárom komisie a predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva. 

b) Komisia odporučila , aby štatutár organizácie prijal opatrenia na odstránenie nedostatkov v zmysle auditu. 
c) Finančná komisia vzala na vedomie Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 31 .12.2014. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

UZNESENIE č. 46/2015: 
Finančná komisia vzala na vedomie: 
Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce 
Hlasovanie: 
za: 5 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

UZNESENIE č. 47/2015: 
Finančná komisia odporučila, aby 
a) primátorka mesta hľadala vhodného investora na prevádzkovanie mestskej nemocnica z dôvodu, že záväzky 

nemocnice sa neustále zvyšujú a mesto do budúcna nebude schopné prevádzkovať a financovať nemocnicu 
b) bolo vyvolané stretnutie s potenciálnym investorom spoločnosťou Svet zdravia, a.s. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

K bodu 24: 
Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 
Finančná komisia prerokovala predložený materiál a prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 48/2015: 
Finančná komisia odporučila schváliť Záverečný účet Mesta Zlaté Moravce bez výhrad a vzala na vedomie stanovisko 
hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2014. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

K bodu 25: 
Návrh Individuálnej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 a správa nezávislého audítora k účtovnej 
závierke Mesta Zlaté Moravce k 31.12.2014 
Finančná komisia prerokovala predložený materiál a prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 49/2015: 
Finančná komisia odporučila schváliť Individuálnu výročnú správu Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 a vzala na vedomie 
správa nezávislého audítora k účtovnej závierke Mesta Zlaté Moravce k 31.12.2014. 
Hlasovanie: 
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ZÁPISNICA 
z 5. zasadnutia finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve 

v Zlatých Moravciach konanej dňa 25. mája 2015 

2015 

za: 5 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 
K bodu 26: 
Správy o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta Zlaté Moravce 
a rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2014 
Finančná komisia prerokovala predložený materiál a vzala ho na vedomie. 

K bodu 27: 
Návrh na čerpanie rezervného fondu mesta 
Finančná komisia prerokovala predložený material a a prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 50/2015: 
Finančná komisia odporučila schváliť čerpanie rezervného fondu podľa priloženého návrhu a zároveň odporučila do 
návrhu na zmenu rozpočtu zapracovať zakúpenie kosačiek vo výške 8.000 eur z rezervného fondu. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

K bodu 28: 
Rôzne 
PaedDr. lvanovičová - je potrebné schváliť spolufinancovanie digitalizácie kina vo výške 1 O.OOO eur a predložiť na 
schválenie do najbližšie zasadnutie komisie, navrhujem použiť prostriedky z rezervného fondu 
Finančná komisia odporučila predložiť návrh na spolufinancovanie digitalizácie kina vo výške 1 O.OOO eur na zasadnutie 
finančnej komisie, ktorá sa bude konať dňa 08.06.2015. 

K bodu 29: 
Diskusia 
V tomto bode rokovania nebol žiaden diskusný príspevok zo strany členom komisie alebo ostatných prítomných. 

K bodu 30: 
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, 04.06.2015 

Zapísala: 
Ing. Iveta Szobiová 
sekretár komisie 

J5~~Pld~ 
PaedDr. Klaudia lvanovičová 
predseda komisie 
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