
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA FINANCNEJ KOMISIE
DNA 6. FEBRUÁRA 2014

2014

Prítomní: Mgr. Milan Galaba, Ing. Peter Hollý, Ing. Peter Lisý, PharmDr. Ivona
Vicianová, Ing. Radovan Štekl, Ing. l,ubomír Ivanovic, l,ubica Kovácová, Ing.
Iveta Szobiová

Ospravedlnení: Eva Dubajová, Ing. Ivan Debnár

Prizvaní na rokovanie:
Ing. Michal Borkovic, hlavný kontrolór mesta
Mgr. Roman Šíra, prednosta MsÚ
JUDr. Ing. Martin Cimrák, poverený riaditel MsN

Hostia:
Ivan Madola, poslanec MsZ

Program:
1. Otvorenie
2. Návrh rozpoctu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok

2014 s výhladom na roky 2015 a 2016
3. Zámer prenájmu Mestskej nemocnice prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce
4. Návrh na spolufinancovanie projektu na digitalizáciu kina Tekov
5. Návrh programového rozpoctu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhladom na roky

2015 a 2016
6. Informácia o zmene rozpoctu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 rozpoctovým opatrením

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

na základe úcelovo urcených [mancných prostriedkov
8. Informácia o zmene rozpoctu c. 2/2013 Mestskej správy kultúry a športu p.o. na rok

2013
9. Rôzne
10. Záver

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

K BODU 2:
Návrh rozpoctu Mestskej nemocnice prof. MUDr.Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok
2014 s výhladom na roky 2015 a 2016

K predloženému materiálu sa vyjadril JUDr. Ing. Martin Cirnrák, poverený vedením MsN.
Uviedol, že nemocnica vykazuje každý mesiac stratu vo výške 20.000 eur. Prebieha
rokovanie so zamestnancami a odbormi o znížení stavu zamestnancov, ako aj o znížení
platov sestier o cca 100 eur, neplánuje sa prepúštanie zdravotných sestier. Uviedol, že
v laboratóriách pracuje 16 zamestnancov, navrhuje znížit stavo 3-6 osôb, požiadal primára
biochémie predložit návrh zoznamu osôb na prepustenie. Záväzky nemocnice k 31.12.2013
sú vo výške 1,2 mil. eur.
Radikálnejšie riešenia nie je možné robit, nakolko by to malo za následok zníženie
zdravotnej starostlivosti.

Komisia prijala uznesenie:
Financná komisia prerokovala návrh rozpoctu Mestskej nemocnice prof MUDr. Korca, DrSc.
Zlaté Moravce na rok 2014 s výhladom na roky 2015 a 2016 a odporucila ho predložit na
rokovanie mestskej rady a mestského zastupitelstva.
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K predloženému návrhu rozpoctu doplnit komentár.

K BODU 3:
Zámer prenájmu Mestskej nemocnice prof. MUDr.Korca, DrSc. Zlaté Moravce

2014

Informáciu o zámere prenájmu Mestskej nemocnice v Zlatých Moravciach ústne
predniesol JUDr. Ing. Cimrák, poverený riaditel nemocnice. Uviedol, že o prenájom požiada
spolocnost s rucením obmedzeným, ktorej jediným vlastníkom a konatelom je JUDr. Ing.
Martin Cimrák. Nárh predpokladá s nájomným za prenájom vo výške 20.000 eur rocne,
pricom prvých 5 rokov by sa výška nájomného investovala do opráv a rekonštrukcie budov
nemocnice. Zároven sa zarucuje, že bude zachovaný úcel užívania budov na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti, plánuje sa rozšírenie služieb pre pacientov aj personál (bufet,
novinový stánok).
PharmDr. Vicianová:

JUDr. Cimrák:

Ing. Lisý:
JUDr. Cimrák:

budú mat podiel v SRO aj zamestnanci nemocnice? Od kedy sa pocíta
s prenájmom?
spolocníkom budem iba ja, v minulosti, ked sa zistoval záujem
zamestnancov o podiel v nemocnici, tak neprejavili záujem, okrem
zopár lekárov, Co sa týka dátumu, tak navrhoval by som k 30.6.2014,
najneskôr od 1.1.2015, nakolko transformácia príspevkovej
organizácie v zmysle zákona sa musí uskutocnit do 31.12.2014.
Co so starým dlhom nemocnice?
pohladávky sú vo výške 500 tis. Eur, týmito by sa vyrovnala cast
záväzkov, v sociálnej poistovni je dlh vo výške 346.000 eur, rokuje sa
na splátkovom kalendári. Staré dlhy sa budú musiet splácat, nedajú
sa vyrovnat naraz.

Financná komisia vzala na vedomie predloženú informáciu.

K BODU 4:
Návrh na spoluftnancovanie projektu na digitalizáciu kina Tekov

Ing. Szobiová: spolufmancovanie digitalizácie kina vo výške 9.600 eur je zapracované
v návrhu rozpoctu Mesta na rok 2014

Mgr. Šíra: bude poskytnutá nenávratná dotácia vo výške 50% na vybavenie kina

Financná komisia prerokovala predložený materiál a odporucila ho predložit na schválenie
do MsZ.

K BODU 5:
Návrh programového rozpoctu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 s výhladom na roky
2015 a 2016

Predseda komisie informoval clenov komisie, že návrh rozpoctu je zverejnený v znení, ktoré
je predložené na rokovanie komisie.
Ing. Lisý: vyjadril nesúhlas s navrhovanými financnými prostriedkami urcenými na

prevádzku letného kúpaliska.
Ing. Hollý: navrhol dat do kapitálvého rozpoctu opravu komunikácie Mojmírova ulica a

chodník na Prilepskej ulici
Ing. Lisý: navrhol znížit príspevok pre príspevkovú organizáciu Službyt s úcelovým

urcením na mzdy a odvody o 14.000 eur, zvýšit rozpocet pre mestskú políciu
o 10.000 eur a pre chránenú dielnu o 4.000 eur. Návrh odôvodnil tým, že
Službyt m.p. spravuje okolo 800 bytov a v návrhu rozpoctu má vyclenených
122.000 eur na mzdy ana porovnanie Bytové družstvo spravuje 1.600 bytov
a náklady na mzdy má vo výške 46.000 eur.

Mgr. Galaba: navrhol znížit výdavky na tlac Tekovských novín o 15.000 eur, uviedol,
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že Tekovské noviny neinformujú objektívne a o situácii v mestskej nemocnici
neinformovali vôbec. Použitie týchto prostriedkov nenavrhuje.

Ing. Borkovic: upozomil, že k zámeru digitalizácie kina sa bude potrebné vrátit, ked sa bude
preberat pôžicka od audiovizulneho fondu, nakolko bude potrebné pôžicku
schválit v MsZ a zapracovat splátky do zmeny rozpoctu

Ing. Szobiová: kapitálové výdavky nad rámec výdavkov v návrhu rozpoctu bude možné po
schválení odpredaja majetku mesta vo forme návrhu na zmenu rozpoctu

Komisia prijala uznesenie:
1. Financná komisia na svojom zasadnutí dna 6.2.2014 prerokovala Návrh rozpoctu

Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 vrátane programovapodprogramov
s výhladom na roky 2015 a 2016, ktorý bol v súlade s ustanovením § 9 zák. c.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zverejnený dna 05.02.2014
a uzniesla sa na nasledovných pripomienkach:
Ing. Peter Hollý - zapracovat do kapitálového rozpoctu, v prípade kapitálového príjmu,
rekonštrukciu komunikácie Mojmírova ulica a chodník Pri1epská

Ing. Peter Lisý - znížit príspevok pre príspevkovú organizáciu Službyt s úcelovým
urcením na mzdy a odvody o 14.000 eur, zvýšit rozpocet pre mestskú políciu o 10.000
eur na mzdy a odvody a zvýšit rozpocet pre chránenú dielnu o 4.000 eur na mzdy
a odvody:
06.6.0
03.1.0

04. 1. 2

644
610 - 620

610 - 620

Transfer príspevkovej organizácn Službyt - 14.000 eur
Mzdy, platy, služobné príjmy a aav a Poistné a príspevok do
Poistovní - Mestská polícia + 10.000 eur
Mzdy, platy, služobné príjmy a aav a Poistné a príspevok do
Poistovní - Chránená dielna + 4.000 eur

Mgr. Milan Galaba - znížit výdavky na tlac Tekovských novín o 15.000 eur:
08.3.0 637 Služby, z toho:

Všeobecné služby (tlac, korektúry Tekovských novín) - 15.000 eur

06.6.0
03.1.0

04. 1. 2

644
610 - 620

610 - 620

Transfer príspevkovej organizácii Službyt - 14.000 eur
Mzdy, platy, služobné príjmy a aav a Poistné a príspevok do
Poistovní - Mestská policia + 10.000 eur
Mzdy, platy, služobné príjmy a aav a Poistné a príspevok do
Poistovní - Chránená dielna + 4.000 eur

2. Návrh rozpoctu Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 vrátane programovapodprogramov
s výhladom na roky 2015 a 2016 odporucila predložit na rokovanie mestskej rady ana
schválenie do mestského zastupitelstva s navrhovanými pripomienkami.

K BODU 6:

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

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

K BODU 7:

Informácia o zmene rozpoctu Mesta Zlaté Moravce na rok 2013 rozpoctovým
opatrením na základe úcelovo urcených financných prostriedkov

Financná komisia prerokovala predložený materiál a vzala ho na vedomie, odporucila
predložit na rokovanie mestskej rady a MsZ bez pripomienok.
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K BODU 8:
Informácia o zmene rozpoctu c. 2/2013 Mestskej správy kultúry a športu p.o. na rok
2013

Ing. Szobiová: zmena rozpoctu bola predložená štatutárom organizácie a schválená
primátorom mesta v zmysle platného VZN o rozpoctových pravidlách. Jednalo sa o presun
rozpoctových položiek v rámci schváleného rozpoctu. Uvedený materiál nie je potrebné
schválit v mestskom zastupitelstve, prerokováva ho financná komisia.

Financná komisia prerokovala predložený materiál a vzala ho na vedomie bez pripomienok.

K BODU 9:
Rôzne
Predseda komisie konštatoval, že materiál Návrh rozpoctu p.o. Službyt na rok 2014 bol
doplnený podla požiadaviek komisie zo dna 30.1.2014.

K BODU 10:
Záver
Predseda komisie Mgr. Milan Galaba ukoncil zasadnutie komisie a podakoval prítomným za
úcast.

V Zlatých Moravciach, 10.02.2014 0°
Mgr.l:.n Galaba
predseda komisie

Zapísala: ~ tJIng. Iveta Szobioväf'
sekretár komisie
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