
ZÁPISNICA 
zo 6. zasadnutia finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve 

v Zlatých Moravciach konanej dňa 8. júna 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. Michal Borkovič- ospravedlnený 
Simona Holubová, poverená vedením MSKaŠ 
Ing. Ján Adamec, poslanec MsZ 
JUDr. Pavel Dvonč, poslanec MsZ 
RNDr. Jozef Paluška, poslanec MsZ 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Návrh Koncesnej zmluvy a služby spojené s prevádzkou futbalového štadióna 
3. Informácia o právnych analýzach nezávislých advokátov k Uznaniu dlhu príspevkovej organizácie Záhradnícke 

služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik voči firme DRENAN s.r.o., Prešov 
4. Návrh na spolufinancovanie digitalizácie kina TEKOV 
5. Návrh na prevzatie pôžičky z audiovizuálneho fondu 
6. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohl'adávok do 2 OOO eur 
7. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok nad 2 OOO eur 
8. Informácia o vyúčtovaní straty na mestskú autobusovú dopravu za rok 2014 
9. Informácia o výsledku kontroly vykonanej hlavným kontrolórom mesta v príspevkových organizáciách mesta 

v zmysle uznesení MsZ z 3. zasadnutia MsZ dňa 6.2.2015 
10. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov príspevkovej organizácie 

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 31 .12.2014 
11. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, 

mestský podnik k 31.3.2015 
12. Rôzne 

Žiadosť REVITAL STAV s.r.o. na prerokovanie podnikateľského zámeru na obnovu Župného domu v Zlatých 
Moravciach 

13. Diskusia 
14. 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. 
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K bodu 2: 
Návrh Koncesnej zmluvy a služby spojené s prevádzkou futbalového štadióna 

2015 

Na rokovanie bola k tomuto bodu programu prizvaná p. Simona Holubová, poverená vedením MSKŠ. 
MVDr. Balážová - položila otázku, kto predložil tento návrh zmluvy a prečo je na rokovaní finančnej komisie 
Ing. Šlosár- finančná komisia zasadá od predloženia návrhu ako prvá od kedy sme o návrhu koncesnej zmluvy hovorili, 
návrh predložila Požitavská futbalová akadémia 
PaedDr. lvanovičová - vyzvala p. Holubovú, aby sa vyjadrila k predloženému návrhu 
S. Holubová - zmluva je spracovaná na podmienky PFA, ktoré sú pre nich výhodné, mesto sa ešte nevyjadrilo. Suma, 
ktorú požadujú presahuje rozpočet MSKŠ. V roku 2014 vypracoval energetik správu, podľa ktorej energie, ktoré 
spotrebuje PFA sú vo výške 25.000 eur, okrem toho sú výdavky na poskytované služby v spravovaní a údržbe 
futbalového štadióna, čo je nepriama dotácia pre PFA. Na ihrisku trénujú aj iné kluby, niektoré z nich aj odplatne. 
JUDr. Dvonč - sú tam aj nejaké tretie strany, podnájomníci? 
S. Holubová - áno, sú tam aj podnájomníci 
H. Jančovičová Holá- mesto by malo vypracovať svoj návrh zmluvy 
Ing. Adamec - suma 75.600 eur je vysoká a klauzuly zmluvy, že rekonštrukcie platí mesto sa mi nepáčia, treba určiť 
voľné hodiny pre využívanie športovísk mestom a škôl 
RNDr. Paluška - tých 25.000 eur za energie sa im nedá vyúčtovať, aby tieto finančné prostriedky zostali pre MSKŠ? 
S. Holubová - existuje platné uznesenie MsZ o prenájme za 1 euro 
Mgr. Šíra - v bývalom poslaneckom klube sedeli poslanci, ktorí boli napojení na PFA. Koncesná zmluva s Hokejovým 
klubom bola odlišná, pred predložením návrhu sme sedeli 3-4-krát a rokovali sme o jednotlivých bodoch návrhu zmluvy. 
PFA náš štadión potrebujú, lebo trénovať niekde musia. Mesto im môže niečo uhrádzať, ale oni by si mali tiež platiť za 
priestory a za energie. 
Primátorka mesta pripomenula, aby boli na budúce rokovania o tomto návrhu prizvaní aj zástupcovia žiadateľa 
o koncesiu. 
Mgr. Šlosár - návrh je predložený na komisiu prvýkrát, považovali sme za vhodné, aby návrh najprv pripomienkovala 
komisia 
Mgr. Šíra - mala by byť určená komisia za mesto, tri - štyri osoby, ktoré by rokovali s PFA a dopracovali by podmienky 
a prípadne celý návrh koncesnej zmluvy 
H. Jančovičová Holá- navrhla, aby sa spísali podmienky, za ktorých by mesto uzatvorilo koncesnú zmluvu s PFA 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o predloženom návrhu koncesnej zmluvy: 
UZNESENIE č. 51/2015 
Finančná komisia neodporučila schváliť predložený návrh koncesnej zmluvy s Požitavskou futbalovou akadémiou FC 
ViOn, združenie. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Marta Balážová, , Klaudia lvanovičová, Roman Šíra Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti: O 
zdržal sa: 1 (Ivona Vicianová) 

UZNESENIE č. 52/2015 
Finančná komisia odporučila vytvorila pracovnú skupinu, ktorá určí podmienky, za ktorých by mesto uzatvorilo koncesnú 
zmluvu s PFA. Zároveň uložila úlohu pre p. Simonu Holubovú, poverenú vedením MSKŠ a Ing. Miroslava Šlosára, 

·prednostu Msú, aby posúdili výhodnosť podmienok pre mesto, za ktorých by mohlo prísť k uzatvoreniu koncesnej 
zmluvy s PF A. 
Hlasovanie: 
za: 6 (Marta Balážová, , Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Roman Šíra Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová 

Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Návrh bol jednomyseľne schválený. 
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K bodu 3: 

2015 

Informácia o právnych analýzach nezávislých advokátov k Uznaniu dlhu príspevkovej organizácie Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik voči firme DRENAN s.r.o., Prešov 
Ing Szobiová - informovala členov komisie o predložených právnych analýzach 
Ing. Šlosár- doplnil, že zo štyroch právnych analýz je jedna bezplatná a za ostatné tri Mesto zaplatilo 1.000 eur 
Ing. Adamec - uviedol, že nechápe, prečo firma Drevan dodávala truhly, keď im ZSm neplatili 
Mgr. Šíra - p. Tomajko sľuboval dodávateľom úhradu, čiastočne aj niektoré úhrady urobil a takto sa to ťahalo , istina je 
90.000 eur, úroky cca 70.000 eur. Spoločnosť IMEXFIN s.r.o. rokovala so zástupcami mesta, s JUDr.Vozárovou a Mgr. 
Šlosárom a dohodli sa na istine 80.000 eur a úrokoch z omeškania vo výške 10.009 eur, táto suma by sa mala zaplatiť 
v splátkach vo výške 18.000 eur po dobu 5 rokov · 
PaedDr. lvanovičová - navrhla dohodu so spoločnosťou IMEXFIN s.r.o., ale za predpokladu, že sa bude ešte s nimi 
vyjednávať, vyvolá sa rokovanie za účelom zníženia sumy záväzkov 

O 16.30 hod odišiel z rokovania poslanec Ing. Adamec. 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o svojom návrhu: 
UZNESENIE č. 53/2015 
Finančná komisia odporučila vyvolať rokovanie so zástupcami spoločnosti IMEXFIN s.r.o. za účelom dojednania 
podmienok dohody o urovnaní dlhu Záhradníckych služieb mesta a aby sa znížila výška záväzku. 
Komisia odporučila, aby sa rokovania zúčastnila PaedDr. Klaudia lvanovičová ako predsedkyňa finančnej komisie. 
Hlasovanie: 
za: 4 (Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti: O 
zdržal sa: 2 (Marta Balážová, Roman Šíra) 
Návrh bol schválený. 

Primátorka mesta navrhla, aby boli zástupcovia spoločnosti IMEXFIN s.r.o. prizvaní na rokovanie mestského 
zastupiteľstva, keď sa bude prerokovávať tento bod programu. 

K bodu 4: 
Návrh na spolufinancovanie digitalizácie kina TEKOV 
K bodu 5: 
Návrh na prevzatie pôžičky z audiovizuálneho fondu 
Na rokovanie bola k týmto bodom programu prizvaná p. Simona Holubová, poverená vedením MSKŠ. 
RNDr. Paluška - položil otázku, či je v dnešnej dobe potrebné v meste kino 
S. Holubová - podľa jej názoru kino je potrebné, treba ho zachovať, patrí ku kultúre. Záujem o kino by určite po 
digitalizácii bol, Zlaté Moravce majú veľkú spádovú oblasť. 
Ing. Adamec - citoval analýzu návštevnosti kina, vychádzalo 1 O osôb na jedno predstavenie 
S. Ho~ubová - ešte v roku 2009 bola vysoká návštevnosť, potom postupne klesala 
Mgr. Síra - vyjadril podporu za predložené návrhy a vyjadril sa, že za týmto projektom je veľký kus práce, je pozitívne, 
že sme dostali dotáciu z Audiovizuálneho fondu a máme možnosť digitalizácie kina v meste 

. Predsedkyňa komisie dala hlasovať o predložených návrhoch: 
UZNESENIE č. 54/2015 
Finančná komisia odporučila: 

a) schváliť použitie finančných prostriedkov na spolufinancovanie digitalizácie kina z rezervného fondu mesta 
b) prevzatie pôžičky z audiovizuálneho fondu 
Hlasovanie: 
za: 6 (Marta Balážová, , Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Roman Šíra Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová 

Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Návrh bol jednomyseľne schválený. 
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H. Jančovičová Holá - zaujímali by ma náklady na údržbu a prevádzku budovy bývalého kina 
S. Holubová - tento rok nás stojí prevádzka 5.000 eur, sú tam zálohy na energie, márne tam nájomníkov 
H. Jančovičová Holá - márne predstavu a využiteľnosti tejto budovy? 
PaedDr. lvanovičová - rozmýšľali srne, že by to boli vhodné na nejakú kongresovú halu 
PharmDr. Vicianová - treba sledovať, či bude vhodná výzva cez projekty 
Vznikol návrh rekonštruovať budovu MSKŠ z finančných prostriedkov získaných z odpredaja budovy kina. 
Mgr. Šíra - položil dotaz, či bude budova kina nadbytočným majetkom po digitalizácii kina 
S. Holubová - budova kina bude nadbytočná v prípade , že digitalizácia bude umiestnená v sále MSKŠ 
Z diskusie vyplynuli dva návrhy, na prenájom budovy kina alebo na odpredaj tejto budovy. 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o predložených návrhoch: 
UZNESENIE č. 55/2015 
Finančná komisia odporučila ponúknuť budovu Kina Tekov do prenájmu. 
Hlasovanie: 
za: 4 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová) 
proti: O 
zdržal sa: 2 (Roman Šíra, Henrieta Jančovičová Holá) 

UZNESENIE č. 56/2015 
Finančná komisia odporučila odpredať budovu Kina Tekov ako nadbytočný majetok. 
Hlasovanie: 
za: 2 (Roman Šíra, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti: O 
zdržal sa: 4 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová) 

K bodu 6: 
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok do 2 OOO eur 
Finančná komisia prerokovala predložený návrh a prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 57/2015 

2015 

Finančná komisia schválila trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky mesta neprevyšujúcej 2.000 eur 
v celkovej výške 499,64 eur: 
1. pohľadávka vo výške 68,34,- eur vedená voči dlžníkovi OZ Arnbrózy - Tesárske Mlyňany, IČO: 36113 816, 

vzniknutá v roku 2010 z titulu nedoplatku na D23-nájornné z nebytových priestorov, z dôvodu podľa čl. 11 ods. 6 
písm. b) VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce nakoľko 
náklady na jej vymáhanie by presiahli ich prínos. 

2. pohľadávka vo výške 393,80,- eur vedená voči dlžníkovi AGROUNION Zlaté Moravce, IČO: 36 531 782, vzniknutá 
v období rokov 2008-2011 z titulu nedoplatku na D24-nájornné za pozemky, z dôvodu podľa čl. 11 ods. 6 písm. b) 
VZN mesta Zlaté Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce nakoľko náklady na 
jej vymáhanie by presiahli ich prínos. Uvedený podnikateľský subjekt ukončil svoju činnosť k 30.04.2015. 

3. pohľadávka vo výške 23,83,- eur vedená voči dlžníkovi Ing. Milan Stacho, vzniknutá v období 
rokov 2011 z titulu nedoplatku na D24-nájornné za pozemky, z dôvodu podľa čl. 11 ods. 6 písm b) VZN mesta Zlaté 
Moravce č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce nakoľko náklady na jej vymáhanie by 
presiahli ich prínos 

4. pohľadávka vo výške 13,67 eur vedená voči dlžníkovi Ing. Marta Lazúrová, vzniknutá v roku 2003 
z titulu neuhradenia faktúry č. 4010300147 za inzerciu v Tekovských novinách, podľa čl. 11 ods. 6 písm a) VZN 
mesta Zlaté Moravce č . 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce nakoľko pohľadávka je 
premlčaná a dlžník odmietal dobrovoľné uhradenie dlhu. 

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

Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Návrh bol jednomyseľne schválený. 
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K bodu 7: 
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedaňových pohľadávok nad 2 OOO eur 
Finančná komisia prerokovala predložený návrh a prijala nasledovné uznesenie: 

UZNESENIE č. 58/2015 

2015 

Finančná komisia odporučila trvalé upustenie od vymáhania nedaňovej pohľadávky mesta prevyšujúcej 2.000 eur a jej 
odpísanie z účtovníctva mesta v celkovej výške 2129,87 eur vedenej voči dlžníkovi BL INTERNATIONAL, s.r.o., 
Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce, IČO: 35 967 684, z toho pohľadávka vo výške 1 058,94 eur vzniknutá v období 
rokov 2009-2011 z titulu nedoplatku za nájomné z nebytových priestorov a pohľadávka vo výške 1 070,93 eur vzniknutá 
v období rokov 2008 - 2011 z titulu neuhradenia faktúr za spotrebu energií v prenajatých priestoroch na Ul. 
Hviezdoslavova 183, Zlaté Moravce. 
Hlasovanie: 
za: 6 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vícianová, Erika Gráczová, Roman Šíra, Henrieta Jančovičová 

Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 

K bodu 8: 
Informácia o vyúčtovaní straty na mestskú autobusovú dopravu za rok 2014 
Finančná komisia prerokovala predloženú informáciu o vyúčtovaní straty za poskytovanie služieb vo verejnom záujme 
v mestskej autobusovej doprave za rok 2014, ktorá je vo výške 45.470,76 eur. Mestom Zlaté Moravce bolo uhradené 
v roku 2014 ako záloha 28.700 eur, doplatok je vo výške 16.770,76 eur. 
PharmDr. Vicianová - uviedla, že Ing. Adamec vypočítal, že v prípade zvýšenia cestovného o O, 10 eur by mesto 
nedoplácalo na mestskú dopravu 

UZNESENIE č. 59/2015 
Finančná komisia odporučila preverenie možností odstúpenia od zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou ARRIVA, a.s„ 
Úlohou poverila Ing. Šlosára, prednostu Msú. 
Hlasovanie: 
za: 6 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Roman Šíra, Henrieta Jančovičová 

Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 

K bodu 9: 
Informácia o výsledku kontroly vykonanej hlavným kontrolórom mesta v príspevkových organizáciách mesta 
v zmysle uznesení MsZ z 3. zasadnutia MsZ dňa 6.2.2015 
Hlavný kontrolór nebol na komisii prítomný, ospravedlnil sa. Predsedkyňa komisie informovala členov komisie, že hlavný 
kontrolór vystúpi pred poslancami na ich rokovaní, ktoré bude 9.6.2015 a bude poslancov informovať o výsledku 
kontroly. 

Kbodu10: 
· Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov príspevkovej organizácie 

Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2014 
K bodu 11: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, 
mestský podnik k 31.3.2015 
ZSm nepredložili do zasadnutia komisie Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke 
služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.3.2015. Predložená bola Správa o výsledku inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský 
podnik k 31.12.2014. 

Strana l 5 



ZÁPISNICA 
zo 6. zasadnutia finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve 

v Zlatých Moravciach konanej dňa 8. júna 2015 

2015 

H. Jančovičová Holá - podala sťažnosť na opakované nepredkladanie materiálov požadovaných finančnou komisiou 
zo strany Záhradníckych služieb mesta, konkrétne Správy o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie 
Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 31 .3.2015 

O 17.10 hod odišli zo zasadnutie poslanci RNDr. Paluška a JUDr. Dvonč . 

K bodu 12: 
Rôzne 
a) Žiadosť REV/TAL STAV s.r.o. na prerokovanie podnikateľského zámeru na obnovu župného domu 

v Zlatých Moravciach 
Komisia prerokovala žiadosť na podnikateľský zámer, ktorý rieši obnovu kultúrnej pamiatky Župný dom v Zlatých 
Moravciach. Žiadosť predložil Ing. Vladimír Raček, konateľ spoločnosti REVITAL STAV s.r.o .. 

UZNESENIE č. 60/2015 
Finančná komisia odporučila zorganizovať stretnutie poslancov MsZ v Zlatých Moravciach s investorom REVITAL STAV 
s.r.o .. 

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

Holá) 
proti : O 
zdržal sa: O 

b) Návrh Dodatku č. 4 k VZN č .. Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Zlaté Moravce 
Komisia prerokovala predložený návrh, ktorý bol spracovaný na základe Uznesenia MsZ č. 91/2015 zo dňa 
23.04.2015 a odporučila ho predložiť na schválenie do mestského zastupiteľstva. 

Členovia finančnej komisie sa dohodli na operatívnom zasadnutí komisie pred zasadnutím mestského zastupiteľstva, 
ktoré sa bude konať dňa 25.06.2015. 

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

K bodu 30: 
l.áver 
Zasadnutie finančnej komisie MZ bolo ukončené o 20.00 h. 
Predsedkyňa komisie ukončila zasadnutie finančnej komisie a poďakovala prítomným za účasť . 

. V Zlatých Moravciach, 18.06.2015 

Zapísala: 
Ing. Iveta Szobiová 
sekretár komisie 

/& _.././ 
;,,#611JC/J'Jť~ 

PaedDr. Klaudia lvanovičová 
predseda komisie 
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