
ZÁPISNICA 
z 3. zasadnutia finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve 

v Zlatých Moravciach konanej dňa 16. marca 2015 

Prítomní: 

2015 

MVDr. Marta Balážová, PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová, PaedDr. Klaudia lvanovičová, Ing. Iveta Szobiová, 
Ing . Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá, MBA, 

Neprítomní: Mgr. Helena Dubajová 
Mgr. Roman Šíra - ospravedlnený 

Prizvaní a hostia: 
Ing. Serafína Ostrihoňová, primátorka mesta 
Ing. Miroslav Šlosár, prednosta Msú 
Ing. Karol švajčík, poslanec MsZ 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie východiskových ukazovatel'ov návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na roky 2015-2017 
3. Rôzne 
4. Diskusia 
5. Záver 

K BODU 1: 
Otvorenie 
Rokovanie komisie otvorila Dr. Klaudia l vanovičová, predsedkyňa komisie, ktorá privítala členov komisie a 
ostatných prítomných na rokovaní komisie. Konštatovala, že počet prítomných členov komisie je 5 a komisia 
je uznášania schopná. 
Dala hlasovať o doplnenom programe zasadnutia v bod Rôzne nasledovne: 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie východiskových ukazovatel'ov Návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na roky 2015-2017 
3. Rôzne 

a) Návrh na zverenie majetku do správy Mestského strediska kultúry a športu p.o. Námestie A. Hlinku 
č.1, Zlaté Moravce 

b) Návrh na zverenie majetku do správy Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce, Bernolákova 4, Zlaté Moravce 

c) Prerokovanie platu primátorky Mesta Zlaté Moravce 
d) Návrh na určenie platu hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce 

4. Diskusia 
5. Záver 

Hlasovanie: 
za: 5 (Marta Balážová, Ivona Vicianová, Klaudia l vanovičová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Program rokovania bol jednohlasne schválený. 

K BODU2: 
Prerokovanie východiskových ukazovatel'ov návrhu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na roky 2015-2017 

Ing. Szobiová vysvetlila členom komisie predložené východiskové ukazovatele návrhu rozpočtu Mesta Zlaté 
Moravce na rok 2015 a aké zmeny v návrhu nastali od posledného prerokovania návrhu. Problémom bolo 
zostaviť vyrovnaný rozpočet, nakoľko boli vyššie požiadavky na výdavkovú časť rozpočtu z dôvodu valorizácie 
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platov zamestnancov v zmysle Naradenia vlády SR č.393/2014, ktorým sa ustanovili zvýšené stupnice 
platových taríf od 01.01.2015 a následne aj od 01.07 .2015 v priemere o 2,5% u zamestnancov vo verejnej 
správe a o 5% u zamestnancov školstva, ďalej náhrada mzdy a platu na ~áklade súdneho rozhodnutia vo 
výške 40.000 eur, odstupné bývalému primátorovi mesta a prednostovi MsU vo výške 18.000 eur, koncesná 
odplata a údržba zimného štadióna vo výške 30.000 eur, pričom príspevok pre Technické služby je navrhnutý 
o 15.000 eur nižší ako bol schválený rozpočet na rok 2014 z dôvodu dofinancovania činností, ktoré boli 
v predchádzajúcom roku poddimenzované, zvýšenie príspevku pre MSKaš o 25.000 eur, ktoré malo 
nedostatok financií na úhradu energií v budovách, ktoré prevádzkuje a tiež nutnosť pokryť valorizáciu platov, 
ako aj dofinancovanie školských zariadení bez právnej subjektivity z vlastných príjmov mesta vo výške 
209.000 eur, dofinancovanie ZOS nad rámec spolufinancovania v zmysle platného VZN vo výške 
predpokladanej vratky do štátneho rozpočtu za neobsadené lôžka. Mesto má veľa činností a subjektov bez 
právnej subjektivity, ako aj s právnou subjektivitou, ktoré musí financovať, následne je problém s pokrytím 
všetkých nevyhnutných požiadaviek na výdavkovú časť rozpočtu z predpokladaných bežných príjmov. 
Celkové bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 6.739.197 eur, bežné výdavky vo výške 6.690.033 eur, celkové 
príjmy (bežné + kapitálové+ príjmové finančné operácie) vo výške 6.864.323 eur, celkové výdavky (bežné+ 
kapitálové + výdavkové finančné operácie) vo výške 6.864.323 eur. Z uvedeného vyplýva, že je predložený 
návrh s vyrovnaným rozpočtom. 
Posledný predložený návrh východiskových ukazovateľov rozpočtu mesta na rok 2015 bol so schodkom 
60.000 eur. Tento schodok je vyrovnaný navýšením príjmov o poplatok za uloženie odpadu, ktorý bol 
v predchádzajúcom roku zdrojom tvorby Učelového fondu mesta. Prostri~dky tohto fondu sa po schválení 
rozpočtu vyčerpajú na úhradu výdavkov za rekonštrukciu kanalizácie v MS Kalinčiakova a na nákup cisterny 
na vodu a následne sa účelový fond zruší. Problémom bolo, že príjem z tohto poplatku bol bežným príjmom 
a tvoril sa z neho fond, ktorý mohol byť použitý iba na kapitálové výdavky. Následne chýbali bežné príjmy na 
vykrytie bežných výdavkov, z tohto dôvodu navrhujeme zrušiť účelový fond a príjem z poplatku použiť v rámci 
bežného rozpočtu. 

Ing. Gráczová - treba určiť priority, aké činnosti bude Mesto v prvom rade zabezpečovať a financovať 
MVDr.Balážová - pýtala sa financovanie spracovania dodatku č. 8 k ÚPN, ktoré bolo schválené na 4. 
zasadnutí MsZ 
Ing. Szobiová - financovanie bude možné z rezervného fondu mesta po schválení prídelu za rok 2014 po 
schválení Záverečného účtu mesta a navrhnutého vysporiadania prebytku hospodárenia 

O 16.00 hod. prišiel na zasadnutie komisie Ing. Karol Švajčík, poslanec MsZ, ktorého privítala predsedkyňa 
komisie. 

Primátorka: informovala členov komisie o posune záujmu o prevádzkovanie spaľovní smerom na Ukrajinu, 
aktuálna informácia z dnešného rokovania zastupiteľstva na VUC v Nitre 

Ing . Gráczová - pýtala sa na koncesnú zmluvu s hokejovým klubom, ako je to s koncesnou odplatou 
a výdavkami 5.000 na údržbu 
Ing. švajčík - mesto stála prevádzka zimného štadiónu oveľa viac, okolo 50.000 eur 
Dr. lvanovičová - mesto by mohlo podobným spôsobom riešiť aj futbalový štadión 

H. Jančovičová - štadión by sa mal využívať na akcie, ale nie zadarmo, treba vyberať poplatok. Každý týždeň 
treba zorganizovať nejakú akciu, na ktorú by prišli deti zo škôl a pod. 
Informovala, že v sobotu 14.3.2015 bol problém na detskej pohotovosti, kam prišiel rod ič so 4-ročným 
dieťaťom, ktoré skolabovalo a na pohotovosti bola prítomná iba sestra, ktorá sa nevedela dovolať lekárovi. 
Riešili to tak, že išli na pohotovosť do Novej Bane. Pýtala sa, kto prevádzkuje detskú pohotovosť v Zlatých 
Moravciach. 
Primátorka - všetky pohotovosti sú súkromné, nadriadený je príslušný VÚC 
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Ing. Szobiová - upozornila členov komisie, že je potrebné sa vrátiť k správam príspevkových organizácií 
o plnení rozpočtu a hospodárení za rok 2014, nakoľko treba prijať uznesenia s odporúčaním pre MsZ na 
schválenie týchto správ buď bez výhrad alebo s výhradami. Vysvetlila tvorbu rezervného fondu 
v príspevkových organizáciách a jeho použitie na krytie straty PO. 

Ing. Gráczová - pýtala sa na údržbu budov mesta v Službyte, či tam musí byť príspevok vo výške 15.000 eur, 
čerpanie vr. 2014 bolo 8.000 eur. 
Ing. Szobiová - vysvetlila, že v schválenom rozpočte na rok 2014 bol príspevok na túto činnosť 20.000 eur, po 
znížení rozpočtu bolo následne nižšie čerpanie tohto záväzného ukazovateľa 

Dr. lvanovičová - čo bude s TIK-om, nebude sa prenajímať? 
Primátorka - p. Chládek ide do dôchodku, TIK sa potom ponúkne na prenájom 
Dr. lvanovičová - navrhla, že ušetrené finančné prostriedky, ktoré od 1.4.2015 nebudú potrebné na prevádzku 
TIK-u by sa mohli ponechať v ZSm na uhradenie a zníženie dlhov. V ZSm pomáha aj bývalý riaditeľ, ukončí 
účtovný rok a potom by sme ho riešili formou dohody na vedenie kroniky v rámci kultúry tak, aby sa 
nezaťažoval rozpočet ZSm. 

UZNESENIE č. 9/2015: 
Finančná komisia odporúča zapracovať do návrhu rozpočtu Mesta na rok 2015 zníženie príspevku pre ZSm 
na TIK o 7.000 eur, zároveň o sumu 7.000 eur zvýšiť záväzný ukazovateľ "príspevok na úhradu záväzkov po 
lehote splatnosti" 
Hlasovanie: 
za: 5 (Marta Balážová, Ivona Vicianová, Klaudia lvanovičová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednohlasne schválené. 

Dr. lvanovičová - upozornila na skutočnosť, že 23.000 eur nebude stačiť na prevádzku kúpaliska počas leta, 
treba vyriešiť otázku,či chceme otvoriť kúpalisko alebo nie 

H. Jančovičová - čo bude s nemocnicou, majú návrh na príspevok vo výške 180.000 eur, majú vysoké 
záväzky po lehote splatnosti 

MVDr. Balážová - treba zistiť, či sa dá vypovedať zmluva s Advokátskou kanceláriou JUDr. Cimráka 

H. Jančovičová - treba konať opatrne, čo sa týka zmlúv, ktoré má nemocnica uzatvorené, za mnohými 
dodávkami je prepojenie s Dr. Cimrákom. V prípade zrušenia zmlúv by sa Mesto mohlo dostať do problémov v 
prípade prechodu neuhradených záväzkov na mesto a ďalšie dôsledky v zmysle zákona o rozpočtových 
pravidlách. Navrhla doplniť material "Správa o plnení rozpočtu a hospodárení MsN k 31.12.2014", 0 
informáciu, čo dodali firmy, aký tovar alebo službu, ktoré sú uvedené v prehľade neuhradených záväzkov k 
31.12.2014. V rámci zabezpečenia transparentnosti by bolo vhodné, keby pri každom verejnom obstarávaní v 
našich podnikoch bol členom komisie, ktorá vyhodnocuje ponuky aj člen finančnej komisie alebo poslanec 
MsZ. 

UZNESENIE č. 10/2015: 
Finančná komisia požaduje doplniť materiály príspevkových organizácií "Správa o plnení rozpočtu a 
hospodárení k 31 .12.2014" v časti Záväzky k 31.12.2014 o uvedenie predmetu fakturácie dodávateľa . 
Termín: 02.04.2015 
Zodpovední: štatutári príspevkových organizácií 
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MVDr. Balážová - tlmočila požiadavku MUDr. Balca na opravu komunikácie v lokalite ulica Čajkovského a 
prekrytie SAD. 
Komisia konštatovala, že v tomto prípade sa pravdepodobne nejedná o majetok mesta, požiadavka by mala 
byť smerovaná na riešenie do Komisie dopravy a miestnych komunikácií, prípadne na vyjadrenie do Komisie 
podnikateľskej činnosti, obchodu, správy mestského majetku cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. 

Ing. švajčí k - v rozpočte je málo finančných prostriedkov vyčlenených na dopravné značenie, 20.000 eur 
nestačí na všetko, čo by bolo treba zabezpečiť - dopravné značen ie, priechody pre chodcov, obnova 
vodorovného značen i a, zrkadlá pri výjazdoch z ciest, prenosné dopravné značky, napr. počas jarmoka 

K bodu 5: 
Záver 
Zasadnutie finančnej komisie MZ bolo ukončené o 19.30 h. 
Predsedkyňa komisie ukončila zasadnutie finančnej komisie a poďakovala prítomným za účasť. 

V Zlatých Moravciach, 02.04.2015 

I I ;) 

Zapísala: ;.~jtf;; cnttJ 
Ing. Iveta Szobiová 
sekretár komisie 

5/-411c/1fd~ 
PaedDr. Klaudia lvanovičová 
predseda komisie 


