
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA FINANCNEJ KOMISIE
DNA 30. JANUÁRA 2014

Prítomní: Mgr. Milan Galaba, Eva Dubajová, Ing. Peter Lisý, PharmDr. Ivona Vicianová,
Ing. Lubomír Ivanovic, Ing. Iveta Szobiová

Ospravedlnení: Ing. Peter Hollý, Ing. Ivan Debnár, Ing. Radovan Štekl, Lubica Kovácová

Prizvaní na rokovanie:
Mgr. Roman Šíra, prednosta MsÚ
Ing. Michal Borkovic, hlavný kontrolór mesta
JUDr. Ing. Martin Cimrák, poverený riaditel MsN
Mgr. Peter Sendlai, poverený vedením m.p. Službyt
Branislav Varga, poverený vedením m. p. TSm
Mgr. Miroslav Durácek, poverený vedením MSKaŠ
Marián Tomajko, riaditel ZSm

Hostia: ---

Program:
1. Otvorenie
2. Návrh programového rozpoctu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhladom na roky

2015a2016
3. Návrh rozpoctu ZŠ Mojmírova ulica na rok 2014 s výhladom na roky 2015 a 2016
4. Návrh rozpoctu ZŠ Pribinova ulica na rok 2014 s výhladom na roky 2015 a 2016
5. Návrh rozpoctu ZŠ Robotnícka ulica na rok 2014 s výhladom na roky 2015 a 2016
6. Návrh rozpoctu Základnej umeleckej školy na rok 2014 s výhladom na roky 2015 a 2016
7. Návrh rozpoctu Mestskej správy kultúry a športu p.o. na rok 2014 s výhladom na roky

2015 a 2016
8. Návrh rozpoctu MsN prof. MUDr. Korca, DrSc. na rok 2014 s výhladom na roky 2015

a 2016
9. Návrh rozpoctu Službyt Zlaté Moravce, m.p. na rok 2014 s výhladom na roky 2015 a

2016
10. Návrh rozpoctu Technických služby Mesta Zlaté Moravce, m. p. na rok 2014 s výhladom

na roky 2015 a 2016
11. Návrh rozpoctu Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2014

s výhladom na roky 2015 a 2016
12. Informácia o zmene rozpoctu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 rozpoctovým opatrením

primátora mesta
13. Informácia o zmene rozpoctu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 rozpoctovým opatrením

na základe úcelovo urcených financných prostriedkov
14. Rôzne
15. Záver

K BODU 1:
Otvorenie
Predseda financnej komisie Mgr. Milan Galaba privítal clenov komisie a ostatných
prítomných na rokovaní komisie a navrhol zmenu poradia prerokovávaných bodov z dôvodu
krátkosti casu, nakolko na 17.00 hod je zvolané mimoriadne mestské zastupitelstvo a je
predpoklad, že sa všetky body nestihnú prerokovat:

1. Otvorenie
2. Návrh rozpoctu ZŠ Mojmírova ulica na rok 2014 s výhladom na roky 2015 a 2016
3. Návrh rozpoctu ZŠ Pribinova ulica na rok 2014 s výhladom na roky 2015 a 2016
4. Návrh rozpoctu ZŠ Robotnícka ulica na rok 2014 s výhladom na roky 2015 a 2016
5. Návrh rozpoctu Základnej umeleckej školy na rok 2014 s výhladom na roky 2015

a 2016
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6. Návrh rozpoctu MsN prof. MUDr. Korca, DrSc. na rok 2014 s výhladom na roky 2015

a 2016
7. Návrh rozpoctu Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2014

s výhladom na roky 2015 a 2016
8. Návrh rozpoctu Službyt Zlaté Moravce, m.p. na rok 2014 s výhladom na roky 2015

a 2016
9. Návrh rozpoctu Technických služby Mesta Zlaté Moravce, m. p. na rok 2014

s výhladom na roky 2015 a 2016
10. Návrh rozpoctu Mestskej správy kultúry a športu p.o. na rok 2014 s výhladom na roky

2015 a 2016
11. Návrh programového rozpoctu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhladom na roky

2015a2016
12. Informácia o zmene rozpoctu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 rozpoctovým opatrením

primátora mesta
13. Informácia o zmene rozpoctu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 rozpoctovým opatrením

na základe úcelovo urcených financných prostriedkov
14. Rôzne
15. Záver

Financná komisia jednomyselne schválila predložený návrh.

K BODU 2:
Návrh rozpoctu ZŠ Mojmírova ulica na rok 2014 s výhladom na roky 2015 a 2016
K BODU 3:
Návrh rozpoctu ZŠ Pribinova ulica na rok 2014 s výhladom na roky 2015 a 2016
K BODU 4:

Návrh rozpoctu ZŠ Robotnícka ulica na rok 2014 s výhl'adom na roky 2015 a 2016
K BODU 5:

Návrh rozpoctu Základnej umeleckej školy na rok 2014 s výhladom na roky 2015
a 2016

p. Dubajová: informovala sa, aká výška financných prostriedkov bola preplatená za
náklady mesta na projekt ZŠ Pribinova

Ing. Szobiová: príjem úcelových financných prostriedkov a ich použitie je súcastou materiálu
Informácia o zmene rozpoctu na základe úcelovo urcených financných
prostriedkov

Financná komisia prerokovala predložené materiály a odporucila ich predložit do mestskej
rady a mestského zastupitelstva s tým, že ZŠ Mojmírova, ZŠ Robotnícka ZUŠ doplnia
komentáre k návrhu rozpoctu podla vzoru ZŠ Pribinova o pocet žiakov, pocet stravníkov,
pocet detí navštevujúcich školskú družinu, pocet zamestnancov s delením na pedagogických
a nepedagogických a pod ..

K BODU 6:

Návrh rozpoctu MsN prof. MUDr. Korca, DrSc. na rok 2014 s výhladom na roky 2015
a 2016

JUDr. Cimrák: informoval o súcasnej situácii v MsN, o problémoch pri vedení úctovníctva
v MsN ako príspevkovej organizácii, nízka odbornost a neznalost
úctovnícok, nevyhnutná každodenná konzultácia s pracovníkmi
financného oddelenia MsÚ, informácia z uctárne MsN o výsledku
hospodárenia je rozdielna v priebehu dna. Dalej uviedol, že sa snažia
postupovat v súlade s odporúcaniami audítora z firmy GEMER audit s.r.o.
tak, aby bol výrok auditu za rok 2013 podla možnosti kladný, bude
vytvorená opravná položka k pohladávke, ktorá je spôsobená bývalým
riaditelom nemocnice z dôvodu pravdepodobnej nevymožitelnosti tejto
pohladávky .
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Ing. Hollý:
JUDr. Cimrák:

Mgr. Galaba:

Predložil návrh na rekonštrukciu tepelného hospodárstva vo výške cca
800.000 eur, uviedol, že stará kotolna je vykurovaná parovodom, kúrenie
ide bud naplno alebo nekúri, problém je vykurovanie nového interného
pavilónu, kým tam príde teplo sú velké straty, vykurujú sa chodníky.
Upozornil na skrytý dlh nemocnice, a to na prístrojovom vybavení,
chátranie budov, zastarané vybavenie prevádzok a oddelení.
Nemocnica zamestnáva 200 zamestnancov, zajtra budem mat rokovanie
s odbormi ohladom organizacných zmien týkajúcich sa prepúštania.
Môžem hospodárit len s tým, co príde na úcet, mesacne má nemocnica cca
200.000 výdavky.
Požiadali sme sociálnu poistovnu o splátkový kalendár, pricom nie je isté,
ci ho budeme vediet dodržat.

Predniesol návrh na prenájom nemocnice spolocnosti SRO, ktorej je
vlastníkom, cinnost bude financovat z vlastných zdrojov, pripravuje tím
odborníkov, víziou je zlepšenie zdravotnej starostlivosti. Uviedol, že návrh
bude v písomnej forme predložený do najbližšieho MsZ, nájomné za trhovú
cenu je neprijatelné, predpokladá dohodu za cenu nižšiu za m2 ako
stanovuje platné VZN o zásadách hospodárenia s majetkom mesta.° akom období prenájmu hovoríme?

30 rokov

Požiadal komisiu o stiahnutie materiálu o návrhu rozpoctu na rok 2014,
ktorý bol predložený do komisie. Uviedol, že MsN predloží nový materiál na
základe výsledkov úctovnej závierky za rok 2013.
potrebné je doplnit mzdové náklady, celkovo komentár k významným
položkám, aká úspora sa predpokladá po prepúštaní zamestnancov

Komisia prijala uznesenie c.l/2014:
Financná komisia ukladá poverenému riaditelovi MsN prepracovat Návrh rozpoctu MsN na
roky 2014 - 2016 a doplnit komentár k návrhu rozpoctu.
odporúca predložit návrh rozpoctu na rokovanie do mestskej rady a mestského
zastupitelstva

K BODU 7:

Návrh rozpoctu Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok
2014 s výhladom na roky 2015 a 2016

K návrhu rozpoctu sa vyjadril riaditel podniku, Marián Tomajko.
Mgr.Galaba: na prevádzku TIKje rozpoctovaných 15.000 eur, aké sú to náklady
p. Tomajko: prevažne na plat a odvody p. Chládeka

Komisia prijala uznesenie c. 2/2014:
Financná komisia

ukladá riaditelovi podniku doplnit nákladovo-výnosový rozpocet za hlavnú cinnost na
strediská.

odporúca predložit návrh rozpoctu na rokovanie do mestskej rady a mestského
zastupitelstva

K BODU 8:

Návrh rozpoctu Službyt Zlaté Moravce, m.p. na rok 2014 s výhl'adom na roky 2015
a 2016

K návrhu rozpoctu sa vyjadril poverený riaditel podniku, Mgr. Peter Sendlai.
Mgr. Sendlai: uviedol, že rozpocet na rok 2013 nebol spracovaný dobre, bol zostavovaný po

prvýkrát s príspevkom zriadovatela, nemali so zostavovaním rozpoctu
skúsenost. Po zistení potreby zmeny rozpoctu bol predložený návrh na zmenu
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do MsZ, táto však nebola schválená. Návrh rozpoctu na rok 2014 je
spracovaný na základe skutocnosti roka 2013.

Mgr. Galaba: v komentári chýba pocet zamestnancov, aké majú pracovné zaradenie
Mgr. Sendlai: máme 11 stálych zamestnancov, 9 pracovníkov na dohodu, priemerná mzda

je 508 eur
Mgr. Galaba: preco máte taký velký nárast miezd oproti rozpoctu na rok 2013? Na rok

2013 = 66.000 eur, na rok 2014 = 122.000 eur. Ako by ste ušetrili, prípadne
optimalizovali náklady? Aké máte náklady na budovy, v ktorých sídlite? Mohli
by ste sa napríklad prestahovat do inej budovy vo vlastníctve Mesta.

Mgr. Sendlai: v budeve na Radlinského ulici máme aj dielne
p. Dubajová: v návrhu rozpoctu mi chýba skutocnost 2013

Komisia prijala uznesenie c. 3/2014:
Financná komisia
ukladá riaditelovi podniku Službyt Zlaté Moravce doplnit návrh rozpoctu o stípec
"Skutocnost 2013" a doplnt komentár o údaje o pocte a štruktúre zamestnancov.
odporúca predložit návrh rozpoctu na rokovanie do mestskej rady a mestského
zastupitelstva

K BODU 9:

Návrh rozpoctu Technických služby Mesta Zlaté Moravce, m. p. na rok 2014
s výhladom na roky 2015 a 2016

Financná komisia prerokovala predložený materiál, vyjadrila pochvalu poverenému
riaditelovi podniku p. Vargovi za kvalitné spracovanie materiálu, ktorý je podla clenov
komisie reálne zostavený, vidno, že podnik robí aj reálne opatrenia na zníženie nákladov.

Financná komisia odporucila predložit návrh rozpoctu na rokovanie do mestskej rady a
mestského zastupitelstva bez pripomienok.

K BODU 10:

Návrh rozpoctu Mestskej správy kultúry a športu p.o. na rok 2014 s výhl'adom na
roky 2015 a 2016

Mgr. Durácek informoval o projekte na digitalizáciu kina prostredníctvom audiovizuálneho
fondu, ktorý bol prerokovaný dnes na komisii kultúry. AF poskytne nenávratnú dotáciu vo
výške 33.000 eur, potrebnáje 10% spoluúcast Mesta. Tiež je môžné požiadat AF o pôžicku s
1%-ným úrokom. Následne by bolo zvýšená cena lístka do kina, z tržby ide 50% filmovým
spolocnostiam, 50% zostáva MSKaŠ. Vyjadril sa, že prípadnú pôžicku by vedeli z tržby kina
splácat.
Mgr.Galaba: vyjadril podporu tomuto projektu, v prípade nedostatku financií by sa mala

dat prednost projektu na kino ako na otvorenie kúpaliska, nakolko bude
potrebné vymenit aj vnútorné vybavenie kina

Financná komisia prerokovala predložený materiál a vzala ho na vedomie, odporucila
predložit na rokovanie mestskej rady a MsZ bez pripomienok.

K BODU 11:
Rôzne
V tomto bode neboli prerokované žiadne materiály .
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K BODU 12:
Záver
Predseda komisie navrhol, aby ostatné neprerokované body boli posunuté do dalšej komisie,
ktorá sa bude konat dna 6.2.2014 o 15.30 hod.
Všetci prítomní clenovia komisie jednomyselne súhlasili s predloženým návrhom.
Následne ukoncil zasadnutie komisie a podakoval prítomným za úcast.

V Zlatých Moravciach, 5.2.2014

Mgr.f:::
predseda komisie

Zapísala: MJ
Ing. Iveta Szobiová
sekretár komisie
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