
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA FINANČNEJ KOMISIE DŇA 18.02.2013 2013 

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

Ospravedlnení: 

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

Hostia: 
Erika Babocká, poslankyňa 
PaedDr. Dušan Husár, poslanec 
Ľudovít Chládek, poslanec 
Ivan Madola, poslanec 
PaedDr. Pavol Petrovič, poslanec 
Mgr. Pavol Šepták, poslanec 
Ing. Ladislav Boršč, poslanec 
Jozef Tonkovič, poslanec 
Miroslav Záchenský, poslanec 

Program: 
l. Otvorenie. 
2. Návrh Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 až 

2015 
3. Informácia o ekonomickej situácii v príspevkových organizáciách mesta 
4. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 18/2012 
5. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 19/2012 
6. Návrh Dodatku Č. 1 k VZN mesta Zlaté Moravce Č. 8/2012 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 

7. Návrh Dodatku Č. 3 k VZN mesta Zlaté Moravce Č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o 
spósobe a výške úhrad za tieto služby 

8. Rôzne 
9. Záver 

K BODU l: 
Otvorenie 
Predseda finančnej komisie Mgr. Milan Galaba privítal členov komisie a ostatných prítomných na 
rokovaní komisie a navrhol upraviť program rokovania nasledovne: 
2. Informácia o ekonomickej situácii v príspevkových organizáciách mesta 
3. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením Č. 18/2012 
4. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením Č. 19/2012 
5. Návrh Dodatku Č. 1 k VZN mesta Zlaté Moravce Č. 8/2012 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 

6. Návrh Dodatku Č. 3 k VZN mesta Zlaté Moravce Č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, o 
spôsobe a výške úhrad za tieto služby 

7. Návrh Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 až 
2015 

8. Rôzne 
9. Záver 

z dôvodu, že momentálne zasadajú aj iné odborné komisie a niektorí poslanci chcú byť prítomní 
na prerokovaní návrhu rozpočtu. 
Komisia jednohlasne prijala predložený návrh na zmenu poradia prerokovania bodov programu. 
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K BODU 2: 
Informácia o ekonomickej situácii v príspevkových organizáciách mesta 

Predseda komisie predniesol informáciu a zdôraznil, že všetky príspevkové orgamzacle mesta 
ukončili hospodárenie za rok 2012 v strate. Celkovo mestské podniky dosiahli stratu vo výške 
581.008 Eur. Komisia vyjadrila pochybnosti o efektivite riadenia mestských podnikov. 

Finančná komisia vzala predloženú informáciu na vedomie, s tým, že žiada doplniť písomné 
zdôvodnenie štatutárov mestských podnikov, prečo vznikla táto situácia a prečo podnik ukončil 
svoje hospodárenie za rok 2012 so stratou. Zároveň majú byť prijaté opatrenia na zlepšenie stavu 
ekonomickej situácie v podniku. 
Správu o zdôvodnení výsledku hospodárenia za rok 2012 je potrebné predložiť na rokovanie 
mestskej rady dňa 19.2.2013. 

K BODU 3: 
Informácia o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 18/2012 
K BODU 4: 
Informácia o zmene rozpočtu na rok 2012 Rozpočtovým opatrením č. 19/2012 

Komisia prerokovala predložené materiály a odporučila ich predložiť na rokovanie mestskej rady 
a mestského zastupiteľstva bez pripomienok. 

K BODU 5: 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Zlaté Moravce č. 8/2012 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 

Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na rokovanie mestskej rady a 
MsZ na schválenie bez pripomienok. 

K BODU 6: 
Návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta Zlaté Moravce č. 4/2011 o poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 

Ing. Szobiová vysvetlila dopad financovania doplatku klienta v ZOS na rozpočet mesta, nakoľko sa 
zvýšili oprávnené náklady na klienta a výška platby za služby od klienta sa nemení. 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na rokovanie mestskej rady a 
MsZ na schválenie s tým, že dofinancovanie na úseku sociálnych služieb bude riešené v priebehu 
rozpočtového roka. 

K BODU 7: 
Návrh Programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 
až 2015 

Na úvod predseda komisie oboznámil prítomných o článku "Reálna hospodárska situácia 
v našom meste" zverejneného 17.02.2013 na www.zlatemoravce.info a žiadal článok priložiť 

k materiálu rokovania ako prílohu. Predseda prečítal celý článok, zdôraznil časť týkajú sa návrhu 
rozpočtu. Okrem iného je v podnadpise článku "Rozpočet je v rukách poslancov" vyjadrenie 
k návrhu rozpočtu na rok 2013: "momentálny stav z pohľadu prerozdelenia financií mestského 
rozpočtu je viac než hrozný". 

Mgr. Galaba informoval, že do termínu 11.2.2013 neboli zo strany poslancov predložené žiadne 
pripomienky ani pozmeňujúce návrhy k návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013. 
Vyzval hlavného kontrolóra, aby sa vyjadril k návrhu rozpočtu. 

Ing. Borkovič - odporučil schváliť predložený návrh rozpočtu s tým, že sa musia zo strany mesta 
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prijať koncepčné opatrenia, konkrétne riešenie situácie v mestských podnikoch, 
nakoľko výdavky určené v rozpočte mesta na činnosť mestských podnikov sú 
nepostačujúce ale na druhej strane, mesto nemá viac prostriedkov. 

Ing. Boršč - vyjadril názor, že na základe prečítaného článku, nemá zmysel schváliť predložený 
návrh rozpočtu 

Ing. Hollý - týmto článkom bola v určitej miere znevážená práca pracovníkov finančného 
oddelenia, ktorí spracovávali návrh rozpočtu na základe podkladov z vedenia mesta 
a z ostatných odborných oddelení MsÚ a určite urobili všetko, čo bolo možné za 
daných podmienok. 

Ostatní členovia komisie súhlasili s týmto názorom. 

- možno by sa dali nájsť nejaké rezervy Ing. Štekl 
Ing. Debnár - príjmy vyššie nebudú, za 2 mesiace sa neurobilo nič, žiadne opatrenia, rezervy sa 

v tomto rozpočte nedajú nájsť 
PaedDr. Petrovič - p. Grujbár sa vyjadril, že MsN bude sebestačná od pol roka, tam by sme mohli 

ušetriť, tiež načo mesto prevádzkuje cez Tsm kvetinárstvo 
Ing. Szobiová - sebestačnosť MsN budeme vedieť posúdiť po začatí prevádzky oddelenia LDCH 

a po ukončení roka 2013 (predpoklad prevádzky pol roka). Upozornila tiež na 
napätosť rozpočtu, rozpočet je zostavený ako prebytkový, z bežného rozpočtu sa 
budú splácať úvery, ťažko v ňom hľadať rezervy, keď nie sú dostatočne kryté 
výdavky na školstvo, sociálne služby, zabezpečenie ostatných samosprávnych 
funkcií mesta prostredníctvom mestských podnikov, mesto má neuhradené 
záväzky po lehote splatnosti. Všetky tieto skutočnosti sú uvedené v materiáloch 
pre komisiu. 

Predseda komisie informoval, že on má pripravené návrhy na rezervy v návrhu rozpočtu 

a upozornil na, podľa neho, neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov zo strany mesta: 
1. výdavky na právne služby, o.i. informovalo zmluve s JUDr. Cimrákom z 25.1.2013. 

Ziada l predložiť všetky externé zmluvy na služby. ktoré má uzatvorené Mesto aj mestské 
podniky na rokovanie mestskej rady. 

2. Dohoda s Mgr. Lénártom, prednostom MsÚ, na používanie osobného MV na cestu do práce 
z miesta bydliska a naopak, uviedol, že dohoda je zverejnená na stránke mesta. 
Ziadal predložiť na rokovanie mestskej rady predpokladané náklady na cestovné výdavky 
prednostu na celý rok 2013. 

Návrhy Mgr. Galabu na rezervy v návrhu rozpočtu na rok 2013: 
L Kapitola Všeobecné verejné služby, položky 611 - Tarifný plat..., 621 - Poistné ... - návrh na 

5% zníženie výdavkov na mzdy a odvody pre zamestnancov MsÚ 
Hlasovanie: všetci za 

2. Kapitola Všeobecné verejné služby, položka 633 Materiál - návrh na 5% zníženie výdavkov 
na materiál 

3. Hlasovanie: všetci za 
4. Kapitola Všeobecné verejné služby, položka 637 Služby - návrh na: 

a) zníženie výdavkov na právne služby o 6.000 Eur 
Hlasovanie: 8 za 
Zdržal sa: 1 (Dubajová) 

b) zníženie výdavkov na služby na propagáciu a reklamu, konkrétne vyčlenené na oslavy 
výročia o písomnej zmienke mesta o 30.000 Eur 
Hlasovanie: všetci za 

cl zníženie výdavkov na odmeny poslancov a členov komisií MsZ o 10%, následne po 
schválení návrhu rozpočtu s touto zmenou zmeniť Zásady odmeňovania poslancov 
Hlasovanie: všetci za 

Za každý z týchto návrhov členovia finančnej komisie osobitne hlasovali. Všetky návrhy boli 
odsúhlasené. Uvedeným návrhom by sa v rozpočte vytvorila rezerva približne 70.000 Eur. 

p. Zachenský - vyjadril nesúhlas s návrhom na zníženie výdavkov na odmeny poslancov a členov 
komisií MsZ 
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Ďalej predseda predniesol návrh na znížene výdavkov na mestskú políciu v kapitole Verejný 
poriadok a bezpečnosť, hlavne na mzdy a odvody zamestnancov. Bol rozoberaný počet 

príslušníkov MsP, ktorý by mal zostať momentálne stabilizovaný na počte 11 pracovníkov. 
Tento návrh bol zamietnutý. 

Finančná komisia odporučila materiál predložiť na rokovanie MR a MsZ a odporučila schváliť 
Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015 s návrhom 
vytvoriť rezervu (prebytok) vo výške 70.000 Eur znížením výdavkov: 

1. Kapitola Všeobecné verejné služby, položky 611 - Tarifný plat..., 621 - Poistné ... - 5% 
zníženie výdavkov na mzdy a odvody pre zamestnancov MsÚ 

2. Kapitola Všeobecné verejné služby, položka 633 Materiál - 5% zníženie výdavkov na 
materiál 

3. Kapitola Všeobecné verejné služby, položka 637 Služby: 
zníženie výdavkov na právne služby o 6.000 Eur 
zníženie výdavkov na oslavy výročia o písomnej zmienke mesta o 30.000 Eur 
zníženie výdavkov na odmeny poslancov a členov komisií MsZ o 10%, následne po 
schválení návrhu rozpočtu s touto zmenou zmeniť Zásady odmeňovania poslancov 

Hlasovanie: 8 za, 1 proti (Ing. Lisý) 

K BODU 8: 
Rôzne 
PaedDr. Husár - položil otázku, prečo nebolo v meste zavedené parkovné, mesto mohlo mať príjem 
Primátor - návrh na zavedenie spoplatnenia parkovania v meste nebol zatiaľ schválený, 

uviedol, že v roku 2014 mesto splatí 2 úvery, uvoľnené prostriedky by sa mohli 
použiť na splácanie nového úveru, za ktorý by mesto mohlo realizovať investičné 
zámery 

Mgr. Šepták - navrhol vyčleniť v návrhu rozpočtu dotáciu na šport pre FA FC Vion vo výške 
70.000 Eur 

PaedDr. Husár - podporil tento návrh, zdôraznil potrebu podpory mládeže 

K BODU 9: 
Záver 
Predseda komisie Mgr. Milan Galaba ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za 
účasť. 

V Zlatých Moravciach, 25.02.2013 
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Zapísala: . /"" .'v.-----.J 
Ing. Iveta Szobiová 
sekretár komisie 
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Mgr. Milan Galaba 
predseda komisie 
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