
ZÁPISNICA 
zo 7. zasadnutia finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve 

v Zlatých Moravciach konanej dňa 24. júna 2015 

2015 

Prítomní: 
MVDr. Marta Balážová, PaedDr. Klaudia lvanovičová, Mgr. Roman Šíra, Ing. Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová 
Holá, MBA, Ing. Iveta Szobiová 

Neprítomný: PharmDr. JUDr. Ivona Vicianová - ospravedlnená 

Prizvaní a hostia: 
Ing. Serafína Ostrihoňová, primátorka mesta 
Ing. Miroslav Šlosár, prednosta Ms9 
JUDr. Mária Vozárová, právnik MsU 
JUDr. Ing. Martin Cimrák, LLB, poverením MsN 
Ing. Ľubomír Gábriš, poverený vedením Z~m 
Alena Šeptáková, predseda Rady školy MS Kalinčiakova 
Ing. Marta Lazúrová, riaditeľka ZŠ sv. Don Bosca, v zastúpení PaedDr. Peter Očovayom, zástupcom riaditeľky 
RNDr. Jozef Paluška, poslanec MsZ 
PaedDr. Pavol Petrovič, poslanec MsZ 
Ing. Karol švajčík, poslanec MsZ 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Návrh - Spôsob vysporiadania záväzkov Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce voči spoločnosti IMEXFIN 

s.r.o., Nitra, ktoré boli postúpené zo spoločnosti DREVAN s.r.o., Prešov (dodané a nezaplatené rakvy) 
3. Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta 

Zlaté Moravce, mestský podnik voči spoločnosti IMEXFIN s.r.o. Nitra 
4. Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta 

Zlaté Moravce, mestský podnik voči Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Nitra 
5. Návrh na prevzatie úveru na rekonštrukciu tepelného hospodárstva v príspevkovej organizácii Mestská nemocnica 

prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce a rekonštrukciu budov v majetku mesta 
6. Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2015 a zmenu záväzných ukazovatel'ov pre príspevkovú organizáciu 

Mestské stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté Moravce 
7. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté Moravce 
8. Žiadosť Rady školy pri Materskej škole, Kalinčiakova 12 o opätovný návrat príspevku od rodičov na čiastočnú 

úhradu nákladov 
9. Žiadosť Základnej školy sv. Don Bosca o prehodnotenie financovania ich školskej jedálne a školského klubu detí 
10. Rôzne 
11. Diskusia 
12. Záver 

K bodu 1: 
Otvorenie 
Rokovanie komisie otvorila o 15.00 hod PaedDr. Klaudia lvanovičová, predsedkyňa komisie, ktorá privítala členov 
komisie a ostatných prítomných na rokovaní komisie. Konštatovala, že komisia je uznášania schopná, prítomní sú piati 
členovia komisie. Zároveň informovala, že PharmDr. JUDr. Ivonu Vicianová sa zo zasadnutia ospravedlnila. 
Dala hlasovať o programe zasadnutia komisie s tým, že bod 8 bude presunutý v programe zasadnutia ako bod 2, 
ostatné body budú posunuté: 
1. Otvorenie 
2. Žiadosť Rady školy pri Materskej škole, Kalinčiakova 12 o opätovný návrat príspevku od rodičov na čiastočnú úhradu 

nákladov 
3. Návrh - Spôsob vysporiadania záväzkov Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce voči spoločnosti IMEXFIN 

s.r.o., Nitra, ktoré boli postúpené zo spoločnosti DREVAN s.r.o., Prešov (dodané a nezaplatené rakvy) 
4. Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta 

Zlaté Moravce, mestský podnik voči spoločnosti IMEXFIN s.r.o. Nitra 
5. Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta 

Zlaté Moravce, mestský podnik voči Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Nitra 

Strana 11 



ZÁPISNICA 
zo 7. zasadnutia finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve 

v Zlatých Moravciach konanej dňa 24. júna 2015 

2015 

6. Návrh na prevzatie úveru na rekonštrukciu tepelného hospodárstva v príspevkovej organizácii Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce a rekonštrukciu budov v majetku mesta 

7. Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2015 a zmenu záväzných ukazovateľ ov pre príspevkovú organizáciu 
Mestské stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté Moravce 

8. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté Moravce 
9. Žiadosť Základnej školy sv. Don Bosca o prehodnotenie financovania ich školskej jedálne a školského klubu detí 
10.Rôzne 
11. Diskusia 
12.Záver 

Hlasovanie: 
za: 5 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá} 
proti: O 
zdržal sa: O 
Program rokovania bol jednohlasne schválený. 

K bodu 2: 
Žiadosť Rady školy pri Materskej škole, Kalinčiakova 12 o opätovný návrat príspevku od rodičov na 
čiastočnú úhradu nákladov 
Na rokovanie k tomuto bodu programu bola prizvaná p. Alena Šeptáková, predsedníčka Rady školy pri MŠ Kalinčiakova, 
ktorá o.i. uviedla, že v písomnom stanovisku jej chýba údaj, aká výška finančných prostriedkov pripadá na materskú 
škôlku z podielových daní. Osobne nesúhlasí s právnou subjektivitou, lebo materské školy, ktoré prešli na právnu 
subjektivitu majú problém s financiami. Predniesla požiadavku, či by sa nedalo aspoň časť príspevkov od rodičov 
poskytnúť MŠ, aby mohli pani riaditeľky nakupovať podľa potreby škôlky. 
Dr. lvanovičová - pri obstarávaní tovarov a služieb sa musí dodržiavať zákon o verejnom obstarávaní, mestský úrad 
obdstaráva spoločne pre Msú aj pre škôlky a ostatné subjekty bez právnej subjektivity 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o predloženom návrhu písomného stanoviska finančnej komisie pre Radu školy pri 
MŠ Kalinčiakova: 
UZNESENIE č. 6112015 
Finančná komisia schválila predložený návrh na písomné stanovisko finančnej komisie pre Radu školy pri MŠ 
Kalinčiakova s uvedením, že príspevok od rodičov je príjmom rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a je čerpaný 
prostredníctvom výdavkovej časti rozpočtu na prevádzku, materiál a výchovno-vzdelávací proces. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 

K bodu 3: 
Návrh • Spôsob vysporiadania záväzkov Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce voči spoločnosti 
1 MEXFI N s.r.o„ Nitra, ktoré boli postúpené zo spoločnosti DREVAN s.r.o„ Prešov (dodané a nezaplatené 
rakvy) 
K bodu 4: 
Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik voči spoločnosti 1 MEXFI N s.r.o. Nitra 
Na rokovanie k týmto bodom programu boli prizvaní JUDr. Mária Vozárová, právnik Msú a JUDr. Ing. Martin Cimrák, 
LLB, zastupujúci externú advokátsku kanceláriu poskytujúcu právne služby pre mesto. 
JUDr. Vozárová- informovala prítomných, že bolo rokovanie sp. Porubským zo spoločnosti IMEXFIN s.r.o„ ktorý trvá na 
úhrade 90.000 eur podľa "Variantu B" v návrhu materiálu. Suma 90.000 eur sa skladá z 80.000 eur za istinu z 
neuhradených faktúr a 10.000 eur za úroky z omeškania. Zároveň navrhujeme aj druhú možnosť - úhradu 
nepremlčaných záväzkov za posledné 4 roky a za uznané záväzky na základe čiastočne uhradených faktúr zo starších 
rokov s príslušenstvom (úroky z omeškania). V tomto prípade by zvyšná časť pohľadávky bola riešená zo strany 
IMEXFIN s.r.o. pravdepodobne súdnou cestou. Úspešnosť Mesta v súdnom spore je neistá. 
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JUDr. Cimrák - odhaduje úspešnosť súdneho sporu na Okresnom súde v Nitre v prospech Mesta na 65% - 75%. 
Nevieme, čo p. Tomajko všetko podpísal a čo mohol podpísať. nemáme prehľad, ako používali ZSm príspevok 
poskytnutý zriaďovateľom . Neodporúčam poskytnúť ďalšie finančné prostriedky pre ZSm. 
RNDr. Paluška - položil otázku na pravdepodobnosť úspešnosti na krajskom súde pri odvolaní sa voči rozsudku 
Okresného súdu v Nitre 
JUDr. Cimrák - predpokladám nižšiu úspešnosť mesta 
Dr. lvanovičová - konzultovala som Uznanie dlhu s advokátmi a názor nie je jednoznačný, že by bolo platné a položila 
otázku, prečo chce mesto prevziať dlh na seba, keď sú dlžné ZSm. Navrhla uhradiť záväzky iba za posledné 4 roky 
podľa návrhu "Variant A" 
Mgr. Šíra - vyjadril názor, že sa mu síce nepáči, že dlh musí mesto zaplatiť, ale mali sme 08.06.2015 komisiu, aby sa 
prerokovali právne analýzy, o ktorých sme boli informovaní a dnes sme tam, kde 08.06. a riešime platnosť podpísaného 
Uznania dlhu. 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o návrhu na schválenie "Variantu A". Svoj návrh odôvodnila tým, že takto šetrí 
peniaze pre mesto a je možnosť, že súd vyhráme. 
Hlasovanie: 
za: 1 (Klaudia lvanovičová,) 
proti: O 
zdržal sa: 4 (Marta Balážová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
Návrh nebol schválený. 
UZNESENIE č. 62/2015 
Finančná komisia neodporučila schváliť spôsob vysporiadania záväzkov Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce 
voči spoločnosti IMEXFIN s.r.o., Nitra, ktoré boli postúpené zo spoločnosti DREVAN s.r.o., Prešov (za dodané a 
nezaplatené rakvy) podľa "Variantu A": 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o návrhu na schválenie "Variantu B": 
Hlasovanie: 
za: 3 (Marta Balážová, Roman Šíra, Erika Gráczová) 
proti : 1 (Klaudia lvanovičová) 
zdržal sa: 1 (Henrieta Jančovičová Holá) 
Návrh bol schválený. 
UZNESENIE č. 63/2015 
Finančná komisia odporučila schváliť spôsob vysporiadania záväzkov Záhradníckych služieb mesta Zlaté Moravce voči 
spoločnosti IMEXFIN s.r.o., Nitra, ktoré boli postúpené zo spoločnosti DREVAN s.r.o., Prešov (za dodané a nezaplatené 
rakvy) podľa "Variantu B". 

K bodu 5: 
Návrh na financovanie úhrady záväzkov po lehote splatnosti príspevkovej organizácie Záhradnícke služby 
mesta Zlaté Moravce, mestský podnik voči Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Nitra 
Dr. lvanovičová - navrhla, aby finančné operácie ZSm prešli pod mesto, ktoré by robilo kontrolu všetkých výdavkov. 
Ďalej navrhla, aby bolo oddlenie financií a rozpočtu posilnené jednou pracovnou silou, aby mohlo tieto úlohy plniť a 
zabezpečovať do 31.12.2015. Od 01.01.2016 budú už ZSm riešené iným spôsobom. 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o návrhu, aby od 01.07.2015 bol zavedený v Záhradníckych službách ozdravný 
režim zo strany Mesta a aby prešli všetky finančné operácie na mesto a výdavky ZSm boli kontrolované a 
odsúhlasované na oddelení financií a rozpočtu MsÚ. 
UZNESENIE č. 64/2015 
Finančná komisia odporučila schváliť uznesenie mestského zastupiteľstva, aby od 01.07 .2015 bol zavedený v 
Záhradníckych službách ozdravný režim zo strany zriaďovateľa, všetky finančné operácie zo ZSm prešli na mesto 
a výdavky ZSm boli kontrolované a odsúhlasované na oddelení financií a rozpočtu Msú. 
Hlasovanie: 
za: 4 {Klaudia lvanovičová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti : O 
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zdržal sa: 1 (Marta Balážová) 
Návrh bol schválený. 
K bodu 6: 

2015 

Návrh na prevzatie úveru na rekonštrukciu tepelného hospodárstva v príspevkovej organizácii Mestská 
nemocnica prof. MU Dr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce a rekonštrukciu budov v majetku mesta 
Na rokovanie bol k tomuto bodu programu prizvaný JUDr. Ing. Martin Cimrák, poverený vedením MsN, ktorý ozrejmil 
podmienky úveru, jednou z podmienok je ukončenie realizácie a čerpanie úveru do konca roka 2015, energetický audit 
zo strany banky, pričom kolaudácia musí byť do 30.09.2015, aby sa stihli banke predložiť doklady. 

Ing. Gráczová - koncom júna končia poverenia riaditeľov podnikov, je nachystané riešenie? 
Ing. Šlosár- poverenia treba prehodnotiť 
Ing. švajčík - naštudoval som si tento materiál aj ten, čo bol v predchádzajúcom volebnom období, je to veľmi dobrá vec, 
ušetrilo by sa veľa peňazív MsN 
Ing. Adamec - súhlasil s tým, že úver je veľmi výhodný ale vyjadril pochybnosť, či sa to dá stihnúť 
PaedDr. Petrovič - položil otázku, či sa môže úver použiť aj iné budovy okrem rekonštrukcie kúrenia v nemocnici 
Ing. Szobiová- áno, dá sa, len to musíme stihnúť 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o návrhu na prevzatie úveru na rekonštrukciu tepelného hospodárstva v 
príspevkovej organizácii Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce: 
Hlasovanie: 
za: O 
proti : 4 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
zdržal sa: O 
Návrh nebol schválený. 
Mgr. Roman Šíra nebol prítomný na hlasovaní. 
UZNESENIE č. 65/2015 
Finančná komisia neodporúča schváliť prevzatie úveru na rekonštrukciu tepelného hospodárstva v príspevkovej 
organizácii Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca, DrSc. Zlaté Moravce. 

Ing. Adamec - navrhol rekonštruovať budovu MSKaŠ 
PaedDr. Petrovič- navrhol, aby sa rekonštruovala budova, v ktorej sú nájomníci, napr. daňový úrad 
Ing. Šlosár -nestihneme to, nemáme pripravené projekty , navrhujem rekonštrukciu verejného osvetlenia. Uviedol, že 
teraz platíme 100.000 eur, ponuka z elektrární je na 130.000 eur, čo nie je dobrá ponuka. TSm sa nezaujímali, aby bola 
nižšia cena za energie, dodávka elektrickej energie je zazmluvnená. 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o návrhu na prevzatie úveru na rekonštrukciu iných budov vo vlastníctve mesta: 
UZNESENIE č. 66/2015 
Finančná komisia odporúča schváliť prevzatie úveru na rekonštrukciu iných budov vo vlastníctve mesta, ktoré sú v zlom 
technickom stave, ako je napr. administratívna budova daňového úradu, budova MSKŠ: 
Hlasovanie: 
za: 4 (Klaudia lvanovičová, Marta Balážová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Návrh bol schválený. 
Mgr. Roman Šíra nebol prítomný na hlasovaní. 

K bodu 7: 
Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2015 a zmenu záväzných ukazovatel'ov pre príspevkovú organizáciu 
Mestské stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté Moravce 
Finančná komisia prerokovala predložený návrh a prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 67/2015 
Finančná komisia odporúča schváliť zmenu rozpočtu mesta na rok 2015 a zmenu záväzných ukazovateľov pre 
príspevkovú organizáciu Mestské stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté Moravce podľa predloženého návrhu. 
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Hlasovanie: 

2015 

za: 5 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Návrh bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 8: 
Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o. Zlaté Moravce 
Finančná komisia prerokovala predložený návrh a prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 68/2015 
Finančná komisia odporúča schváliť zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o. 
Zlaté Moravce na rok 2015 podľa predloženého návrhu. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Návrh bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 9: 
Žiadosť Základnej školy sv. Don Bosca o prehodnotenie financovania ich školskej jedálne a školského klubu 
detí 
Na rokovanie k týmto bodom programu bola prizvaná Ing. Marta Lazúrová, riaditeľka ZŠ sv. Don Bosca ktorú na 
rokovaní komisie zastupovali PaedDr. Peter Očovay, zástupca riaditeľky školy a p. Anna Bieliková, hospodárka školy. 
Títo predniesli žiadosť pani riaditeľky a požiadali o dofinancovanie originálnych kompetencií na školský klub detí a najmä 
na školskú jedáleň v rovnakej výške ako poskytuje Mesto Zlaté Moravce pre školy, ktorých je zriaďovateľom . Potrebujú 
vykryť najmä platy zamestnancov školskej jedálne. 

Finančná komisia prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 69/2015 
Finančná komisia: 
a) vzala na vedomie žiadosť Základnej školy sv. Don Bosca o prehodnotenie dofinancovania cirkevnej školskej 

jedálne a školského klubu detí vo výške 100 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa školského 
zariadenia a na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestom Zlaté Moravce 

b) odporučila pri zostavovaní rozpočtu na rok 2016 posúdiť možnosť financovania neštátnych zriaďovateľov vo výške 
100% z dotácie poskytovanej Mestom Zlaté Moravce na originálne kompetencie školám, ktorých je zriaďovateľom 

Hlasovanie: 
za: 5 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Jančovičová Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Návrh bol jednomyseľne schválený. 

K bodu 10: 
Rôzne 
Informácia o pohľadávkach SPP voči mestskej nemocnici 
Na rokovanie bol k tomuto bodu programu prizvaný JUDr. Ing. Martin Cimrák, poverený vedením MsN, ktorý informoval 
prítomných, že nemocnica prešla na iného dodávateľa tepla. V riešení dlhu voči SPP sa naťahuje čas, SPP v liste 
uvádza, že sa nemocnica vyhovára na mesto, že nedostala finančné prostrieky, preto nemôže uhradiť dlh. Áno, je to v 
podstate pravda, keby nemocnica dostala vyšší rozpočet, boli by sme mohli uhradiť viac. Teraz mesačne hradíme SPP 
3.500 eur podľa splátkového kalendára. 

Komisia predloženú informáciu o pohľadávkach SPP voči mestskej nemocnici vzala na vedomie. 
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ZÁPISNICA 
zo 7. zasadnutia finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve 

v Zlatých Moravciach konanej dňa 24. júna 2015 

K bodu 11: 
Diskusia 

2015 

V tomto bode rokovania nebol žiaden diskusný príspevok zo strany členom komisie alebo ostatných prítomných. 

K bodu 12: 
Záver 
Zasadnutie finančnej komisie MZ bolo ukončené o 16.45 hod. 
Predsedkyňa komisie ukončila zasadnutie finančnej komisie a poďakovala prítomným za účasť. 

V Zlatých Moravciach, 06.07.2015 

Zapísala: M ífJ;tJ 
Ing. Iveta Szobiová 
sekretár komisie 

%r1ltm~ 
PaedDr. Klaudia lvanovičová 
predseda komisie 
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