
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA FINANČNEJ KOMISIE 
DŇA 02.09.2013 

2013 

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

Ospravedlnení: Ing. Peter Hollý, Ing. Ľubomír Ivanovič, Ing. Ivan Debnár 

Prizvaní na rokovanie: 
Ing. Peter Lednár, primátor mesta - ospravedlnený 
Ing. Jozef Škvarenina, zástupca primátora - ospravedlnený 
Ing. Michal Borkovič, hlavný kontrolór mesta 
Mgr. Roman Šíra, prednosta MsÚ 

- ospravedlnený 
Mgr. Miroslav Ďuráček, poverený riaditeľ MSKaŠ - ospravedlnený 
Michal Grujbár, poverený riaditeľ MsN - ospravedlnený 
Mgr. Peter Sendlai, poverený riaditeľ m. p. Službyt - ospravedlnený 
Marián Tomajko, riaditeľ ZSm, m. p. 
Branislav Varga, poverený riaditeľ TSm, m.p. - ospravedlnený 

Hostia: -

Program: 
I. Otvorenie. 
2. Informácia o stanovisku audítora ku Konsolidovanej účtovnej závierka Mesta Zlaté Moravce za rok 2012 

a Konsolidovanej výročnej správe za rok 2012 

3. Informácia O hospodárení a ekonomickej situácii príspevkových organizácií mesta k 30.06.2013 

4. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestskej nemocnice prof. MUDr. 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 30.06.2013 

5. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce, mestský podnik k 30.06.2013 

6. Návrh opatrení Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie 
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2012 

7. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p.o. 
k 30.06.2013 

8. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský 
podnik k 30.06.2013 

9. Návrh opatrení Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie nedostatkov v zmysle správy 
audítora za rok 2012 

IO. Informácia o 1. zmene rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 
2013 

II. Návrh na 2. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 
2013 

12. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení Technických služieb mesta Zlaté Moravce k 30.06.2013 

13. Návrh opatrení Technických služieb mesta Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle správy 
audítora za rok 2012 

14. Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013 

15. Správy O plnení rozpočtu rozpočtových organizácií mesta k 30.06.2013: 

a) Správa o plnení rozpočtu ZŠ Mojmírova ulica k 30.06.2013 

b) Správa o plnení rozpočtu ZŠ Pribinova ulica k 30.06.2013 

c) Správa o plnení rozpočtu ZŠ Robotnícka ulica k 30.06.2013 

d) Správa O plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy k 30.06.2013 

16. Správa o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a monitorovacia správa programového rozpočtu 
k 30.06.2013 

17. Informácia O zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 na základe účelového určenia 
finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č. 10/2013 

18. Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 na základe účelového určenia 
finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č. 13/2013 

19. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Rozpočtovým opatrením č. \4/2013 

20. Návrh na dofinancovanie výdavkov na mestskú autobusovú dopravu v Zlatých Moravciach v roku 2013 
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21. Návrh na financovanie výdavkov na opravu komínov v bytových domoch vo vlastníctve mesta 
22. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č . . . .  120 13 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, díeťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté 
Moravce 

23. Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č . . . . 12013 o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí a 
žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté Moravce 

24. Informácie k požiadavkám finančnej komisie zo zasadnutia dňa 12.08.2013: 

a) Poukazovanie príspevku zriaďovateľom príspevkovým organizáciám mesta v roku 2013 podľa 
jednotlivých mesiacov 

b) Rozpočet, kalkulácia a čerpanie výdavkov na oslavy 900. výročia mesta 
c) Čerpanie výdavkov na propagáciu mesta 
d) Zjednosmernenie miestnych komunikácií v Zlatých Moravciach 

25. Informácie oddelenia projektov a propagácie mesta MsÚ: 
a) Podané a úspešné projekty v roku 2013 

b) Správa o stave sociálnych projektov za obdobie od OJ .01.2013 - 31.05.2013 

26. Rôzne 
27. Záver 

K BODU l: 
Otvorenie 
Predseda finančnej komisie Mgr. Milan Galaba privital členov komisie a ostatnych pritomnych na 
rokovaní komisie. 
Pred začatim rokovania Ing. Szobiová ospravedlnila zo zasadnutia vedenie mesta ako aj 
poverených riaditeľov mestských podnikov p. Grujbára, Mgr. Ďuráčeka, Mgr. Sendlaia a p. Vargu 
z dôvodu zaneprázdnenosti a neodkladných pracovných povinnosti. 
Ing. Szobiová predložila požiadavku na zvukový záznam zo zasadnutia komisie z dôvodu 
podchytenia presného priebehu zasadnutia, nakoľko je problematické sledovať priebeh 
zasadnutia, reagovať na pripadné otázky k materiálom a zároveň zapisovať priebeh komisie. 

Komisia sa uzniesla, že nesúhlasí so zvukovým záznamom zo zasadnutí finančnej komisie. 

Komisia sa uzniesla, že zápisnice zo zasadnutia nie je potrebné spracovávať formou 
podrobného zápisu, postačuje stručný zápis o prerokovaných bodoch a prijatých 
uzneseniach. 

K BODU 2: 

Informácia o stanoviska aadítora ku Konsolidovanej účtovnej závierka Mesta Zlaté Moravce za rok 2012 
a Konsolidovanej výročnej správe za rok 2012 

Ing. Szobiová oboznámila členov komisie s predloženým materiálom a vysvetlila správu audítora, 
podľa ktorej auditor odmietol dať stanovisko ku KÚZ mesta z dôvodu neukončenia auditu v MsN. 

Komisia prijala uznesenie: 
Finančná komisia žiada vedenie mesta, aby boli zástupcovia audítorskej spoločnosti prizvaní na 25. 
zasadnutie MZ dňa 5.9.2013 za účelom objasnenia dôvodu odmietnutia výroku pre Konsolidovanú 
účtovnú závierku mesta za rok 2012 a stavu auditu Mestskej nemocnice. 

Mgr. Galaba: v správe audítora sa uvádza, že zo strany MsN neboli predložené všetky vyžiadané 
doklady, aké sú to doklady 

Ing. Borkovič: neboli predložené bankové výpisy z Tatra banky. 
Ing. Štekl: informoval sa, či môže ako člen finančnej komisie isť na kontrolu do nemocnice 

a nahliadnuť do účtovníctva 
Ing. Borkovič: áno, je to možné. 
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Komisia prijala uznesenie: 

2013 

Finančná komisia odporúča MsZ uskutočniť poslanecký prieskum v Mestskej nemocnici za účelom 
kontroly hospodárenia z dôvodu odmietnutia stanoviska nezávislého audítora ku KÚZ mesta a z 
dôvodu neuhradenia dlhu voči Sociá/nej poisťovni. 

K BODU 3: 
Informácia o hospodárení a ekonomickej situácii príspevkových organizácií mesta k 30.06.2013 

Finančná komisia prerokovala predložený materiál a vzala ho na vedomie. 

K BODU 4: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestskej nemocnice prof MUDr. Korca, 
DrSc. Zlaté Moravce k 30.06.2013 

Finančná komisia predložený materiál neprerokovala z dôvodu neprítomnosti riailiteľa podniku. 

K BODU 5: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté 
Moravce, mestský podnik k 30.06.2013 
K BODU 6: 
Návr" opatrení Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie nedostatkov 
v zmysle správy audítora za rok 2012 

Pri prerokovávaní materiálov bol pritomný p. Tomajko, riaditeľ podniku, ktorý sa vyjadril, že 
všetky dôležité informácie k 30.6.2013 sú uvedené v predložených materiáloch. 

Mgr. Galaba: vyjadril sa, že podnik predložil konkrétny návrh opatrenia na nedostatky z auditu a 
to tvorbu opravných položiek k nedokončenej výrobe 

Ing. 8orkovič: je potrebné, aby sa opatrenie urobilo podľa návrhu ZSm 

Finančná komisia prerokovala predložené materiály a vzala ich na vedomie, odporučila predložiť 
na rokovanie mestskej rady a MsZ na schválenie bez pripomienok. 

K BODU 7: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p.o. 
k 30.06.2013 

Finančná komisia predložené materiály neprerokovala z dôvodu neprítomnosti riaditeľa podniku. 

K BODU 8: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 

k 30.06.2013 
K BODU 9: 
Návr" opatrení Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na od.tránenie nedostatkov v zmysle správy 
audítora za rok 2012 

K BODU 10: 
bt/ormácia o 1. zmene rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský poclnik na rok 
2013 
K BODU ll: 

Návrh I/a 2. zmel/u rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský pocll/ik I/a rok 2013 

Finančná komisia predložené materiály neprerokovala z dôvodu neprítomnosti riaditeľa podniku. 
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K BODU 12: 

2013 

Správa o plnení rozpočtu a hospodárení Technických služieb mesta Zlaté Moravce k 30.06.2013 
K BODU 13: 
Návrh opatrení Technickýc/I služieb mesta Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle správy 
audítora za rok 2012 
K BODU 14: 
Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2013 

Finančná komisia predložené materiály neprerokovala z dôvodu neprítomnosti riaditeľa podniku. 

K BODU 15: 
Správy o plnení rozpočlu rozpočtových organizácií mesta k 30.06.2013: 

a) Správa o plnení rozpočtu ZŠ Mojmírova ulica k 30.06.2013 
b) Správa o plnení rozpočtu ZŠ PribilIovo ulica k 30.06.2013 
c) Správa o plnellí rozpočtu ZŠ Robotnícka u/ica k 30.06.2013 
d) Správa o plnellí rozpočtu Základnej umeleckej školy k 30.06.2013 

Finančná komisia prerokovala predložené materiály, vzala ich na vedomie a odporučila predložiť 
na rokovanie mestskej rady a MsZ. 

K BODU 16: 
Správa o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a monitorovacia správa programové/IO rozpočtu 
k 30.06.2013 

Ing. Szobiová: informovala o predloženom materiáli, upozornila na čerpanie výdavkov na 
predškolskú výchovu a CVČ, ako aj čerpanie výdavkov v ZOS, kde je zároveň 
neplnenie príjmov podľa rozpočtu, dotácía zo ŠR na ZOS sa zúčtováva na klienta, 
na základe skutočnej obložnosti bude mesto vracať fmančné prostriedkY do ŠR. 

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

K BODU 17: 
Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce 110 rok 2013 na základe účelového určenia finančných 
prostriedkov Rozpočtovým opatrením Č. 10/2013 
K BODU 18: 
Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce 110 rok 2013 na základe účelového určeniafinančných 
prostriedkov Rozpočtovým opatrením Č. 13/2013 

Finančná komisia prerokovala predložené materiály, vzala ich na vedomie a odporučila predložiť 
na rokovanie mestskej rady a MsZ bez pripomienok. 

K BODU 19: 
Návrh IIa zmeIIu rozpočtu Mesta Rozpočtovým opatrením Č. 14/2013 

Ing. Szobiová: zdôvodnila potrebu zmeny rozpočtu podľa predloženého návrhu. 
Hlasovanie: 
Za: 
Proti: 
Zdržal sa: 

5 (Mgr. Galaba, E. Dubajová, Ing. Lisý, Ing. Štekl, 1'-. Kováčová) 
O 
PharmDr. Vicianová 

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

K BODU 20: 

41Strana 



ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA FINANČNEJ KOMISIE 
DŇA 02.09.2013 

2013 

Návrh na dofinancovanie výdavkov na mestskú autobusovú dopravu v Zlatých Moravciach v roku 2013 

Mgr. Galaba: uviedol, že súhlasí s dofinancovaním výdavkov na MAD podľa predloženého návrhu 
ale nesúhlasí s položkou, z ktorej sa robí presun v rámci rozpočtu 

Finančná komisia odporúča vedeniu mesta rokovať s ARRIVA Nitra a.s. o zmene podmienok 
uzatvorenej Zmluvy na poskytovanie MAD v Zlatých Moravciach. 

Finančná komisia prerokovala predložený materiál, súhlasí s dofinancovaním výdavkov na 

MAD a odporučila ho predložiť na rokovanie mestskej rady a MsZ. 

K BODU 21: 
Návrh na financovanie výdavkov na opravu komínov v bytových domoch vo vlastníctve mesta 

Mgr. Galaba: uviedol, že predložený návrh je opodstatnený, ale tiež nesúhlasí s položkou, z ktorej 
sa robí presun v rámci rozpočtu 
Bližšie informácie ohľadom opráv komínov a nákladov na realizáciu by sa bolo treba 
spýtať Mgr. Sendlaia, ktorý nie je prítomný. K materiálu chýba rozpočet na opravy, 
suma uvedená v materiáli je vysoká, chýba zdôvodnenie. Z uvedeného dôvodu 
navrhol komisii materiál zamietnuť. 

Finančná komisia nesúhlasí s predloženým návrhom, požaduje materiál doplniť a predložiť 
rozpočet na opravy komínov (výkaz - výmer) na základe aspoň troch cenových ponúk. 

K BODU 22: 
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č. . . ./2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté 
Moravce 

Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na rokovanie 
mestskej rady a MsZ bez pripomienok s tým, že materiál bude predložený na prerokovanie aj do 
komisie školstva. 

K BODU 23: 
Návrh VZN mesta Zlaté Moravce č . .. ./2013 o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov 
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté Moravce 

Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na rokovanie 
mestskej rady a MsZ bez pripomienok s tým, že materiál bude predložený na prerokovanie aj do 
komisie školstva. 

K BODU 24: 

Informácie k požiatlavkámfinančnej komisie zo zasatIllutia tlňa 12.08.2013: 
a) Poukazovanie príspevku zriaďovateľom príspevkovým organizáciám mesta v roku 20J 3 podla 

jednotlivých mesiacov 
b) Rozpočet, kalkulácia a čerpanie výdavkov na oslavy 900. výročia mesta 
c) Čerpanie výdavkov na propagáciu mesta 
d) Zjednosmernenie miestnych komunikácii v Zlatých Moravciach 

Finančná komisia konštatovala, že požiadavky komisie z 12.8.2013 boli predložené a úlohy boli 
splnené. 

K BODU 25: 
Informácie oddelenia projektov a propagácie mesta MsÚ: 
aj Podané a úspešné projekty v roku 2013 
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b) Správa o stave sociálnych projektov za obdobie od 01.01.2013 - 31.05.2013 

Finančná komisia prerokovala predložený materiál a vzala ho na vedomie. 

K BODU 26: 
Rôzne 

a} Žiadosť o opravu zatekajúcej strechy na MŠ Slnečná, Zlaté Moravce 

2013 

Finančná komisia predložený materiál neprerokovala, vrátila ho predkladateľovi (referát 
školstva) na dopracovanie. K materiálu chýbala žiadosť do finančnej komisie na riešenie 
havarijnej situácie a na financovanie týchto výdavkov. 

b} Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z úvero pre MŠ Žitavské nábrežie 
Finančná komisia prerokovala predloženu žiadosť a neodporučila schváliť požiadavku 
riaditeľky MŠ p. Zelenkovej, nakoľko fmančné prostriedky z uveru nie je možné použiť na 
bežné výdavky. 

c} Poslanecký návrh: Návrh dodatku č. 2 k VZN Mesta Zlaté Moravce č. 5/2012 
o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce 
Mgr. Galaba predložil komisii návrh poslaneckého klubu SMER-SD, KDH, HZDS na 
dodatok č. 2 k VZN č. 5(2012 o rozpočtových pravidlách na obmedzenie právomoci 
primátora mesta pri schvaľovaní rozpočtových opatrení pri presune rozpočtových 
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu. 
Uviedol, že podstatnou zmenou je možnosť presunu medzi položkami jedenkrát ročne pri 
jednotlivej položke. Podľa schváleného VZN je možné robiť presun medzi položkami 
opakovane. 
Komisia odporučila výšku oprávnenia pre primátora mesta na 3.000 Eur ročne pri 
jednotlivej položke, s učinnosťou od 1.1.2014. 

Finančná komisia prerokovala predložený poslanecký návrh a odporočila ho predložiť 
do MsZ na schválenie s výškou oprávnenia pre primátora mesta na 3.000 Eur ročne pri 
jednotlivej položke s účinnosťou od 1.1.2014. 

K BODU 27: 
Záver 
Predseda komisie Mgr. Milan Galaba ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za 
učasť. 

V Zlatých Moravciach, 5.09.2013 

Zapísala: MJ 
Ing. Iveta Szobiová 
sekretár komisie 

M" M.f::"4-
predseda komisie 
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