
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA FINANČNEJ KOMISIE 
DŇA 3. SEPTEMBRA 2014 2014 

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

Neprítomní: Ľubica Kováčová 

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

Prizvaní na rokovanie: 
Ing. Peter Lednár, primátor mesta 
Ing. Jozef Škvarenina, viceprimátor mesta 
Mgr. Roman Šíra, prednosta Msú 
Ing. Michal Borkovič, hlavný kontrolór mesta 
JUDr. Ing. Martin Cimrák, poverený riaditeľ MsN 
Mgr. Peter Sendlai, poverený vedením m.p. Službyt 
Branislav Varga, poverený vedením m. p . TSm 
Simona Holubová, poverená vedením MSKaŠ 
Marián Tomajko, riaditeľ ZSm 

Hostia: ---

Program: 
1. Otvorenie 
2 . Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. 

MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 30.06.2014 
3. Návrh opatrení Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce na 

odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 
4. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 

kultúry a športu p .o. k 30.06.2014 
5. Návrh opatrení Mestského strediska kultúry a športu p.o. na odstránenie nedostatkov 

v zmysle správy audítora za rok 2013 
6. Informácia o zmene rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu 

p.o. 
7. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Služ byt Zlaté Moravce, 

m .p. k 30.06.2014 
8. Návrh opatrení Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie nedostatkov 

v zmysle správy audítora za rok 2013 
9 . Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 

na rok 2014 
10. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby Mesta 

Zlaté Moravce, m. p. k 30.06.2014 
11. Návrh opatrení Technických služieb Mesta Zlaté Moravce, m. p. na odstránenie 

nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 
12. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté Moravce, 

m.p. 
13. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 

mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 30.06.2014 
14. Návrh opatrení Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na 

odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 
15. Návrh Konsolidovanej výročnej správy mesta Zlaté Moravce za rok 2013 a informácia 

o stanovisku audítora ku Konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté Moravce za rok 
2013 a ku Konsolidovanej výročnej správe za rok 2013 

16. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Mojmírova ulica k 30.06.2014 
17. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Pribinova ulica k 30.06.2014 
18. Správa o plnení rozpočtu ZŠ Robotnícka ulica k 30.06.2014 
19. Správa o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy k 30.06.2014 
20. Správa o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a monitorovacia správa programového 

rozpočtu k 30.06.2014 
21. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením 
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22. Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 na základe účelového 
určenia finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením č.13/2014 a č. 19/2014 

23. Návrh na Koncesnú zmluvu na služby spojené s prevádzkou zimného štadióna 
24. Rôzne 
25. Záver 

K BODU 1: 
Otvorenie 
Predseda finančnej komisie Mgr. Milan Galaba privítal členov komisie a ostatných prítomných 
na rokovaní komisie. 

KBODU2: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce k 30.06.2014 
K BODU 3: 
Návrh opatrení Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce na 
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 
K bodu 2 a 3 sa vyjadril JUDr. Ing. Martin Cimrák, poverený riaditeľ mestskej nemocnice. 
Finančná komisia predložené materiály prerokovala a odporučila predložiť na rokovanie 
mestskej rady a mestského zastupiteľstva. 

KBODU4: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko 
kultúry a športu p.o. k 30.06.2014 
K bodu 4, 5,6 sa vyjadrila Simona Holubová poverená vedením MSKŠ. 
Simona Holubová: k správe o plnení rozpočtu uviedla, že nakoľko príjmy sú nižšie ako 
výdavky každý mesiac sa im zvyšujú neuhradené záväzky. Hlavným dôvodom je, že 
organizácia vyplácala odstupné bývalému riaditeľovi a ešte jednému ďalšiemu prepustenému 
zamestnancovi. 
Ing. Lisý: požiadal o vysvetlenie ako stoja náklady na kúpalisko, či je návratnosť vynaložených 
financií za vodu. 
Simona Holubová: kúpalisko ešte nie je vyhodnotené, nakoľko sezóna je do konca augusta, 
bude predmetom hodnotenia rozpočtu za druhý polrok 2014. 
Mgr. Galaba: dátum do kedy bolo otvorené kúpalisko 
Simona Holubová: do 31.8.2014 

Finančná komisia predloženú správu o plnení rozpočtu MSKŠ prerokovala a odporučila 
predložiť na rokovanie mestskej rady a MsZ. 

Komisia prijala uznesenie č. 17 /2014 
Finančná komisia požaduje predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude 
konať dňa 18.9.2014 informáciu o nákladoch a výnosoch za stredisko kúpalisko za sezónu 
roku 2014, s uvedením počtu návštevníkov, príjmov a výdavkov. 

K BODU 5: 
Návrh opatrení Mestského strediska kultúry a športu p.o. na odstránenie nedostatkov 
v zmysle správy audítora za rok 2013 
Finančná komisia predložené materiály prerokovala a odporučila predložiť na rokovanie 
mestskej rady a mestského zastupiteľstva bez pripomienok. 

K BODU 6: 
Informácia o zmene rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry 
a športu p.o. 
Finančná komisia predložené materiály prerokovala a odporučila predložiť na rokovanie 
mestskej rady a mestského zastupiteľstva bez pripomienok. 
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Mgr. Galaba: informoval sa, ako je to s platením za prenájom priestorov MSKŠ pre 
kandidátov na primátorov. 
Simona Holubová: každý kandidát si platí za prenajaté priestory podľa cenníka MSKŠ. 
Mgr. Galaba: predniesol návrh, aby každý kandidát na primátora mal jeden bezplatný termín 
v rámci predvolebnej kampane v rozsahu 2 hodiny v priestoroch MSKŠ, KD Prílepy a v KD 
Chyzerovce, ostatné termíny si kandidáti budú platiť . 

Komisia prijala uznesenie č. 18/2014 
Finančná komisia 
odporúča, aby Mesto Zlaté Moravce poskytlo bezplatne každému kandidátovi na primátora 
v rámci predvolebnej kampane 1 termín v rozsahu 2 hodiny v priestoroch MSKŠ, KD Prílepy 
a v KD Chyzerovce, ostatné termíny si kandidáti budú platiť. 

K BODU 7: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté 
Moravce, m.p. k 30.06.2014 
K BODU 8: 
Návrh opatrení Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na odstránenie nedostatkov 
v zmysle správy audítora za rok 2013 
K BODU 9: 
Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský 
podnik na rok 2014 
K bodu 7,8,9 predniesol materiály Mgr. Peter Sendlai poverený vedením mestského podniku 
Služ byt 
Mgr. Sendlai: uviedol, že k 30.6 .2014 podnik vytvoril zisk, pričom v júni bol podniku znížený 
príspevok a tieto peniaze teraz chýbajú. Z uvedeného dôvodu sme predložili aj návrh na zmenu 
rozpočtu, ktorý je prerokovaný na dnešnej komisii. 
Mgr. Sendlai: k správe audítora, opatreniam a zisteniam audítora mám len toľko, že návrh 
bol predložený v písomnej forme. 
Mgr. Sendlai: na vysvetlenie k zmene rozpočtu, jedná sa o presun medzi účelovými 
prostriedkami zo strediska údržba budov mesta na stredisko údržba nepredajných bytov 
mesta vo výške 7000 Eur a to z dôvodu havarijného stavu komínov na ulici 1. mája č. 56., 
ktoré je potrebné opraviť . 

Finančná komisia prerokovala materiály 7,8,9 a odporučila ich predložiť na zasadnutie 
mestskej rady a mestského zastupiteľstva . 

R. štekl: položil otázku ohľadom nákladov na mzdy, či by Služ byt nemohol fungovať bez 
príspevku alebo s nižšími nákladmi a ako príklad uviedol že Bytové družstvo má výnosy okolo 
100 OOO Eur a náklady na mzdy 60 OOO Eur, Službyt má náklady na mzdy dvojnásobok. 
Mgr. Sendlai : Bytové drružstvo funguje inak, majú predstavenstvo, ktoré je odmeňované 
iným spôsobom, nie sú to mzdové náklady, my musíme robiť aj údržbu bytových domov vo 
vlastníctve mesta, v ktorých sú nepredané byty. Výrazná zmena by nastala v prípade keby sa 
odpredali všetky mestské byty. 

K BODU 10: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby 
Mesta Zlaté Moravce, m. p. k 30.06.2014 
Finančná komisia prerokovala návrh a odporučila ho prerokovať na zasadnutí mestskej rady 
a mestského zastupiteľstva bez pripomienok. 

K BODU 11: 
Návrh opatrení Technických služieb Mesta Zlaté Moravce, m. p. na odstránenie 
nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 
Finančná komisia prerokovala návrh a odporučila ho prerokovať na zasadnutí mestskej rady 
a mestského zastupiteľstva bez pripomienok. 
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K BODU 12: 

2014 

Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Zlaté 
Moravce, m.p. 
K bodom 10, 11, 12 sa vyjadril Branislav Varga poverený vedením TsM. Uviedol, že majú 
nedostatočný vozový park, ktorý je zastaralý, z toho dôvodu Technické služby nestíhajú 
vykonávať podnikateľskú činnosť vo vývoze odpadu. Vyjadril sa, že by mohli pribrať na vývoz 
tri obce, ale z dôvodu zlého stavu vozového parku sa to nedá stíhať. 

Finančná komisia prerokovala tento bod a odporučila ho predložiť na zasadnutie mestskej 
rady a mestského zastupiteľstva zároveň prijala nasledovné uznesenie. 

Finančná komisia prerokovala správu o plnení rozpočtu a prijala nasledovné Uznesenie 
č.19/2014 
Finančná komisia požaduje: 
doplniť materiál Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby 
Mesta Zlaté Moravce, m. p. o úvod, v ktorom budú uvedené prehľadne presuny medzi 
jednotlivými strediskami a medzi záväznými ukazovateľmi, ktoré sú schválené v rozpočte 
mesta v termíne do rokovania mestského zastupiteľstva 18.9.2014 

K BODU 13: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik k 30.06.2014 
K BODU 14: 
Návrh opatrení Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na 
odstránenie nedostatkov v zmysle správy audítora za rok 2013 
K týmto bodom sa vyjadril riaditeľ Marian Tomajko. Uviedol, že keby Záhradnícke služby 
nemuseli doplácať z podnikateľskej činnosti na hlavnú činnosť, vedeli by lepšie uhrádzať 
svoje dlhy. 

Finančná komisia prerokovala tento bod a odporučila ho predložiť na zasadnutie mestskej 
rady a mestského zastupiteľstva zároveň prijala nasledovné uznesenie. 

Finančná komisia prijala uznesenie č. 20/2014 
Finančná komisia žiada predložiť od všetkých mestských príspevkových organizácií 
analytickú evidenciu nákladového účtu 518 k 30.9.2014. 
Termín po účtovnej uzávierke za tretí štvrťrok 2014 predložiť na zasadnutie finančnej komisie. 
Zodpovední štatutári príspevkových organizácií. 

K BODU 15: 
Návrh Konsolidovanej výročnej správy mesta Zlaté Moravce za rok 2013 a informácia 
o stanovisku audítora ku Konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté Moravce za 
rok 2013 a ku Konsolidovanej výročnej správe za rok 2013 
Finančná komisia prerokovala tento bod a odporučila ho predložiť na zasadnutie mestskej 
rady a mestského zastupiteľstva bez pripomienok. 

K BODU 16: 
Správa o plnení rozpočtu ZŠ Mojmírova ulica k 30.06.2014 
Finančná komisia prerokovala tento bod a odporučila ho predložiť na zasadnutie mestskej 
rady a mestského zastupiteľstva bez pripomienok. 

K BODU 17: 
Správa o plnení rozpočtu ZŠ Pribinova ulica k 30.06.2014 
Finančná komisia prerokovala tento bod a odporučila ho predložiť na zasadnutie mestskej 
rady a mestského zastupiteľstva bez pripomienok. 

K BODU 18: 
Správa o plnení rozpočtu ZŠ Robotnícka ulica k 30.06.2014 

--------- -- Strana4z6 ----- ·- - -- - - - - - -- --



ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA FINANČNEJ KOMISIE 
DŇA 3. SEPTEMBRA 2014 

2014 

Finančná komisia prerokovala tento bod a odporučila ho predložiť na zasadnutie mestskej 
rady a mestského zastupiteľstva bez pripomienok. 

K BODU 19: 
Správa o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy k 30.06.2014 
Finančná komisia prerokovala tento bod a odporučila ho predložiť na zasadnutie mestskej 
rady a mestského zastupiteľstva bez pripomienok. 

K BODU 20: 
Správa o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a monitorovacia správa programového 
rozpočtu k 30.06.2014 
Finančná komisia prerokovala tento bod a odporučila ho predložiť na zasadnutie mestskej 
rady a mestského zastupiteľstva bez pripomienok. 

KBODU21: 
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 rozpočtovým opatrením 
Finančná komisia prerokovala tento bod a odporučila ho predložiť na zasadnutie mestskej 
rady a mestského zastupiteľstva bez pripomienok. 

K BODU 22: 
Informácia o zmene rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 na základe účelového 
určeniafinančnýchprostriedkov Rozpočtovým opatrením č.13/2014 a č. 19/2014 
Finančná komisia prerokovala tento bod a odporučila ho predložiť na zasadnutie mestskej 
rady a mestského zastupiteľstva bez pripomienok. 

K BODU 23: 
Návrh na Koncesnú zmluvu na služby spojené s prevádzkou zimného štadióna 
Na rokovaní k uvedenému bodu bol prítomný Branislav Varga poverený vedením TSM. 
Mgr. Galaba: požiadal B. Vargu o vyjadrenie k návrhu na koncesnú zmluvu. 
B. Varga: zmluvu musí posúdiť právnik, Mesto nebude mať na to, aby do budúcna utiahlo 
toto športovisko, čo je vidno aj zo skúsenosti veľkých miest. Zároveň uviedol, že zimný štadión 
je športovisko a podľa neho nepatrí pod Technické služby. 
Mgr. Galaba: myšlienka je dobrá, čo sa týka návrhu - zimný štadión určite skôr patrí pod 
MSKŠ, ale potom budú problémy so zabezpečením športovísk zo strany pracovníkov tohto 
podniku. V princípe by som doporučil tento návrh na koncesnú zmluvu, podľa môjho názoru 
šport a kultúra musí byť dotovaná činnosť v meste, sami sa neuživia. 
Mgr. Šíra: uviedol, že s Mestom nebolo rokované o tomto návrhu, ktorý je predmetom 
rokovania komisie. 
Ing. Škvarenina: ako sa materiál dostal na rokovanie komisie? 
Mgr. Šíra: cez predsedu finančnej komisie. 
Mgr. Galaba: potvrdil, že ho oslovili z hokejového klubu HC Zlaté Moravce, následne požiadal 
Ing. Szobiovú, aby zaradila tento bod do programu rokovania finančnej komisie . 
Mgr. Šíra: zmluva podľa tohto návrhu je zjavne nevýhodná pre Mesto, nedajú sa podľa nej 
rozpočtovať výdavky, ako máme zostaviť rozpočet, keď chcú navyšovať koncesnú odplatu 
počas roka o infláciu a podobne. 
Mgr. Galaba: zámer bol, aby sme o veci rokovali, nemusí byť návrh predložený zatiaľ do 
mestského zastupiteľstva. 

PharmDr. Vicianová: treba pripraviť stanovisko právnika a ekonóma k návrhu koncesnej 
zmluvy, spísať pripomienky, prípadne navrhnúť zmluvu výhodnú pre obe strany. 15 rokov je 
podľa mňa dlhá doba. 
Mgr. Galaba: myšlienka je dobrá, prípadne by sme mohli podobné riešenie navrhnúť aj pre 
FC Vion a futbalový štadión. Predložil návrh, aby komisia nedoporučila predložiť návrh 
koncesnej zmluvy na najbližšie mestské zastupiteľstvo . 

B. Varga: uviedol, že forma koncesie je riešenie, nakoľko Mesto nebude vládať financovať 
športoviská - v Zlatých Moravciach máme futbal, prevádzkujeme zimný štadión, tenisové 
kurty. 
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Finančná komisia prijala uznesenie č. 21/2014 

2014 

Odporučila vedeniu Mesta Zlaté Moravce rokovať s vedením Hokejového klubu HC Zlaté 
Moravce o podmienkach koncesnej zmluvy a neodporučila predložiť materiál na rokovanie 
mestského zastupiteľstva. 

K BODU 24: 
Rôzne 
Návrh na požiadavky komisie výstavby UP, ŽP a kultúrnych pamiatok na rozpočet na 
rok 2015 
Finančná komisia prerokovala predloženú požiadavku na zaradenie výdavkov na odchyt 
holubov a na vyčistenie podkroví od holubieho trusu v meste Zlaté Moravce vo výške 11 600 
Eur a tieto prostriedky navrhla zahrnúť do návrhu rozpočtu na rok 2015. 
Mgr. Šíra: objasnil, že v odôvodnení návrhu sú spomínané bytové domy na ulici 1. Mája, ale 
bude sa tento odchyt a čistenie vykonávať na celom území mesta nielen v týchto bytových 
domoch 
Finančná komisia prijala nasledovné uznesenie č. 22/2014 
Odporučila zapracovať do rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 výdavky na odchyt 
holubov vo výške 3600 Eur a na vyčistenie podkroví od holubieho trusu 8000 Eur, spolu 
11 600 Eur. 

Finančná komisia prijala nasledovné uznesenie č. 23/2014 
Materiály do mestského zastupiteľstva, ktoré boli predtým predložené členom finančnej 
komisie, nie je potrebné fotiť pre členov mestskej rady a poslancov mestského zastupiteľstva, 
ktorí sú členmi finančnej komisie. 
Toto neplatí v prípade, ak došlo k úprave alebo k doplneniu materiálov. 

Mgr. Galaba: zdôvodnil prijaté uznesenie tým, že mestský úrad má zbytočne vysoké náklady 
na kopírovanie rozsiahlych materiálov. 

K BODU 25: 
Záver 
Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za účasť. 

V Zlatých Moravciach, 17.09.2014 

Zapísala: 
Ing. Iveta Szobiová 
sekretár komisie 

;; / /,, / 
ti~ 

Mgr. Mjlan Gala ba 
predseda komisie 
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