
ZÁPISNICA 
z 8. zasadnutia Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve 

v Zlatých Moravciach konanej dňa 24. augusta 2015 

Prítomní: 

2015 

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

Neprítomný: Mgr. Roman Šíra 

Prizvaní a hostia: 
Ing. Miroslav Šlosár, prednosta MsÚ a poverený vedením ZSm 
JUDr. Ing. Martin Cimrák, LLB, poverením MsN 
Mgr. Jana Dudášová, riaditeľka ZŠ Robotnícka 
Ivan Madola, poslanec MsZ 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Informácia o príprave Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
3. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc Zlaté Moravce 

k 30.6.2015 
4. Žiadosť Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DSc Zlaté Moravce o navýšenie príspevku z rozpočtu 

zriaďovateľa 
5. Správa o prijatých opatreniach Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc Zlaté Moravce na odstránenie 

nedostatkov v zmysle zistení auditu účtovnej závierky k 31.12.2015 
6. Návrh na spolufinancovanie projektu „rozšírenie kamerového systému v Zlatých Moravciach - 2015" a návrh na 

zmenu Rozpočtu mesta Zlaté Moravce na rok 2015 
7. 
8. 
9. 

Žiadosť ZŠ Robotnícka o zmenu rozpočtu na rok 2015 
Rôzne 
Diskusia 

10. Záver 

Kbodu1: 
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. 
Dala hlasovať o programe zasadnutia komisie: 
Hlasovanie: 
za: 5 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Program rokovania bol jednohlasne schválený. 

_K_bodu-2: 
Informácia o príprave Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Dr. lvanovičová - informovala o príprave Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, k prioritám sa majú komisie 
a poslanci vyjadriť do konca augusta. Každá komisia má vybrať 6-7 priorít alebo investičných aktivít, na ktoré sa má 
mesto zamerať. 
Citovala z výsledkov prieskumu a odpovedí respondentov na otázky. Jedna z otázok bola „V čom vidíte najvýraznejšie 
zlepšenie a naopak v čom zhoršenie?" Respondenti mali možnosť v niekoľkých otvorených otázkach vyjadriť spokojnosť 
s fungovaním mesta a službami, ktoré pre nich poskytuje. Prevažná väčšina respondentov vníma skôr zhoršenie stavu 
mesta oproti minulosti ako jeho zlepšenie, prípadne nevideli žiadne zlepšenie ani pokrok. Nie sú spokojní 
s infraštruktúrou mesta, či už je to stav niektorých budov, priestranstiev, komunikácií, osvetlenia, objektov vo vlastníctve 
a v správe mesta, ale aj nedostatkom podujatí a možností kultúrneho vyžitia, pracovných príležitostí a bytových 
možností. Vnímajú celkové zhoršenie poskytovaných služieb občanom. Taktiež informovanosť zo strany mestského 
úradu nie je podľa respondentov na požadovanej úrovni a väčšina vyjadrila nespokojnosť so samotným fungovaním 
samosprávy ako takej a chodom mestského úradu. 
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2015 

Zlepšenie stavu vidia najmä v ponuke obchodov, dobudovaní niektorých úsekov komunikácií, a vybudovaní väčšieho 
množstva parkovacích miest. 
Všeobecne možno zhrnúť nespokojnosť občanov so smerovaním a rozvojom mesta, pričom je potrebné zvýšiť kvalitu 
ich života a spokojnosť naplnením ich potrieb. 
JUDr. Vicianová - navrhla ako jednu z priorít vybudovanie osvetlenia v meste a chodníka na Dlhej ulici 
Dr. lvanovičová - doplnila, že je potrebné vybudovať alebo opraviť chodníky aj na Mojmírovej a Brezovej ulici, navrhla, 
aby komisia odporučila všeobecný popis "oprava chodníkov v havarijnom stave" 
1. Madola - uviedol, že komisia dopravy rieši predbežne parkovné pred poštou, nakoľko parkovacie miesta môžu byť len 
na priestranstvách, ktoré sú vo vlastníctve mesta 
Dr. lvanovičová - z príjmu za parkovné by sa potom mohli opravovať komunikácie 
Predsedkyňa komisie dala hlasovať o návrhu finančnej komisie na priority do zapracovania PHSR: 
UZNESENIE č. 70/2015 
Finančná komisia odporučila nasledovné priority, na ktoré sa má mesto zamerať v PHSR: 

1. osvetlenie v meste 
2. chodníky v meste, ktoré sú v havarijnom stave (napr. Dlhá, Brezová, Mojmírova) 
3. rekonštrukcia budovy kaštiela (MSKaŠ) 
4. vybudovanie zberného dvora 
5. energetická efektívnosť budov (ZUŠ, materské školy, budova MsÚ) 
6. denný stacionár pre seniorov 
7. vybudovať detské centrum pre rodiny s deťmi 

Hlasovanie: 
za: 5 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

K bodu 3: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc Zlaté Moravce 
k 30.6.2015 
Na rokovanie k tomuto bodu programu bol prizvaný JUDr. Ing. Martin Cimrák, LLB, poverený riaditeľ MsN. 
Dr. lvanovičová - všimla som si, že výdavky máte vyššie ako príjmy, prečo? 
JUDr. Cimrák - z dôvodu zostatku finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka, ktoré neboli zapojené do rozpočtu 
Dr. lvanovičová - v ktorých bankách má nemocnica otvorené účty a koľko 
JUDr. Cimrák - v SLSP máme tri účty - hlavná činnosť, podnikateľská činnosť, sociálny fond, v Prima banke máme jeden 
účet, tento bude zrušený 
Dr. lvanovičová - máte povolený debet na účte? 
JUDr. Cimrák - nemáme, príspevková organizácia nemôže mať žiadnu formu úveru 
Dr. lvanovičová - máte vysoké čerpanie na reprezentačné výdavky 1.800 eur 
JUDr. Cimrák - výdavky boli na oslavy výročia nemocnice na Zámku v Topoľčiankach cca 1.500 eur, ostatné bolo 
zabezpečené sponzorsky 
Dr. l vanovičová - dotazovala sa na výdavky na softvérové služby a na výdavky na poistné, čo nemocnica poisťuje 
JUDr. Cimrák - jedná sa o licenčné poplatky za moduly mzdy, sklad v kuchyni, účtovníctvo a iné. Nemocnica platí 
poistné za budovy, zodpovednosť za škodu. 
Dr. lvanovičová - máte vysoké pohľadávky, zdravotné poisťovne platia, máte nejaké problémy s úhradami za služby? 
JUDr. Cimrák - platia asi s 2-mesačným oneskorením, problémy sú z dôvodu odpočítateľných položiek zdravotných 
poisťovní, zdravotné poisťovne znižujú úhradu o záväzky MsN voči ZP. Zmluva so ZP Dôvera je ošetrená do 30.9„ 
Dr. lvanovičová - nedali by sa ušetriť výdavky, dosť ste vyčerpali príspevok od zriaďovateľa 
JUDr. Cimrák - šetríme napr. pri nákupoch zdravotníckeho materiálu alebo liekov na rok zaplatíme menej, ako keby sme 
nakupovali na mesiac ako bolo doteraz. Nevedeli sa sledovať zásoby liekov podľa šarží a spotreby, preto sme prešli na 
softvér SAP. 
H. Holá - ušetrilo sa na pracovnej sile prechodom na SAP, niekto sa prepustil, keď hovoríte, že skladové hospodárstvo 
bolo veľmi prácne, teraz je to technicky vyriešené 
JUDr. Cimrák - poviem to tak, že nemuseli sme nikoho prijať, aby bolo skladové hospodárstco vedené tak, ako má byť. 
Robota bola rozdelená, lebo sklad robili zdravotnícki pracovníci, ktorí to nemali ani v pracovnej náplni 
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Ing. Gráczová - s ktorými dodávateľmi máte uzatvorené splátkové kalendáre? 

2015 

JUDr. Cimrák - s SPP na 3.500 eur mesačne, s Unifarmou na 1.000 eur mesačne, so sociálnou poisťovňou na 23.000 
eur mesačne 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o predloženej Správe o plnení rozpočtu a hospodárení Mestskej nemocnice Prof. 
MUDr. Rudolfa Korca DrSc Zlaté Moravce k 30.6.2015: 
UZNESENIE č. 71/2015 
Finančná komisia vzala na vedomie Správu o plnení rozpočtu a hospodárení Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa 
Korca DrSc Zlaté Moravce k 30.6.2015 a odporučila ju predložiť na rokovanie mests.kého zastupiteľstva. 
Hlasovanie: · 
za: 5 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomysel'ne schválené. 

K bodu 4: 
Žiadosť Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DSc Zlaté Moravce o navýšenie príspevku z rozpočtu 
zriaďovatel'a 
Na rokovanie k tomuto bodu programu bol prizvaný JUDr. Ing. Martin Cimrák, LLB, poverený riaditeľ MsN. 
Ing. Gráczová - položila otázku riaditeľovi nemocnice, čo myslel vyjadrením sa v žiadosti "prevádzka MsN bez 
radikálnych zásahov, ktoré musia vzísť zo strany mestského zastupitel'stva" 
JUDr. Cimrák - ide o vyriešnie, čo bude s MsN ďalej zo strany zriaďovateľa, poverená je pani primátorka rokovať s 
potenciálnym záujemcom. Zdravotné poisťovne nemocnicu nezrušia, ale nevieme, koľko finančných prostriekov 
dostaneme. Na zákalde dodatkov k zmluvám neviem odhadnúť ani na najbližšie mesiace, nie to ešte na 2-3 roky. 
Dr. lvanovičová - čiže hovoríte, že takto to ďalej nepôjde 
JUDr. Cimrák - keby bolo určené, koľko príspevku dostane MsN, vedel by som uzatovriť na túto dobu splátkové 
kalendáre. Keď si aj niekto vezme nemocnicu do jájmu, otázne je, čo s tými dlhmi, čo nemocnica má. 
Dr. lvanovičová - s príspevkom, ktorý dostávate sa nedá prežiť? 
JUDr. Cimrák - prestane sa splácať sociálnej poisťovni, lebo nebude na splátky 
Ing. Šlosár- ako to bolo s výsledkom hospodárenia k 30.6.2015, uviedli ste v zisku 11.000 eur 
JUDr. Cimrák - okrem iného sme v 1. polroku mali vyššie čerpanie príspevku, ktoré sa účtuje do výnosov 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o žiadosti na navýšenie príspevku od zriaďovateľa pre Mestskú nemocnicu Prof. 
MUDr. Rudolfa Korca DrSc Zlaté Moravce: 
Hlasovanie: 
za: 1 (Ivona Vicianová) 
proti : 2 (Marta Balážová, Erika Gráczová) 
zdržal sa: 2 (Klaudia lvanovičová, Henrieta Holá) 
Uznesenie nebolo schválené. 
UZNESENIE č. 72/2015 
Finančná komisia neodporúča navýšenie príspevku od zriaďovatel'a pre Mestskú nemocnicu Prof. MUDr. Rudolfa Korca 
DrSc Zlaté Moravce. 

K bodu 5: 
Správa o prijatých opatreniach Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc Zlaté Moravce na 
odstránenie nedostatkov v zmysle zistení auditu účtovnej závierky k 31.12.2015 
Na rokovanie k tomuto bodu programu bol prizvaný JUDr. Ing. Martin Cimrák, LLB, poverený riaditeľ MsN. 
Komisia materiál predložený materiál prerokovala a prijala nasledovné uznesenie: 

UZNESENIE č. 73/2015 
Finančná komisia vzala na vedomie Správu o prijatých opatreniach Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca 
DrSc Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení auditu účtovnej závierky k 31.12.2015 a odporučila ju 
predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
Hlasovanie: 
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za: 5 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 

K bodu 6: 

2015 

Návrh na spolufinancovanie projektu „rozšírenie kamerového systému v Zlatých Moravciach - 2015" a návrh na 
zmenu Rozpočtu mesta Zlaté Moravce na rok 2015 
Finančná komisia prerokovala predložený materiál a prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 74/2015 
Finančná komisia odporúča schváliť: 
a) spolufinancovanie projektu „rozšírenie kamerového systému v Zlatých Moravciach - 2015" vo výške 2.000 eur 
b) zmenu Rozpočtu mesta Zlaté Moravce na rok 2015 podľa predloženého návrhu 
Hlasovanie: 
za: 5 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

K bodu 7: 
Žiadosť ZŠ Robotnícka o zmenu rozpočtu na rok 2015 
Na rokovaní k tomuto bodu programu bola prizvaná Mgr. Jana Dudášová, riaditeľka ZŠ Robotnícka, ktorá predniesla 
svoju žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov na prenesené kompetencie v oblasti školstva a informovala 
prítomných, že v ZŠ žiadala navýšenie financií v dohodovacom konaní, ale neboli úspešný. Odôvodnenie zo stany MF 
SR bolo, že Mesto nevyužíva zákonnú možnosť prerozdelenia financií medzi školami. Zriaďovateľ môže prerozdeliť 10% 
zo mzdových prostriedkov a 20% z prevádzkových prostriedkov medzi školami. Voľakedy to ministerstvo tak prísne 
neposudzovalo, teraz sa vyjadrili, že Zlaté Moravce majú dostatok finančných prostriedkov, zriaďovateľ ich má 
prerozdeliť. 
Dr. lvanovičová - koľko máte zamestnancov a koľko prvákov? 
Mgr. Dudášová - máme 20 učiteľov a 1 vychovávateľku, zapísaných máme 14 prváčikov, niektorí chcú odísť do 
Anglicka (Rómovia) 
Dr. lvanovičová - a čo urobíte, keď nebudete mať 12 detí, čo je podmienka na otvorenie triedy 

Finančná komisia prerokovala predložený návrh a prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 75/2015 
Finančná komisia odporúča schv~liť prerozdelenie normatívnych finančných prostri~dkov medzi základnými školami 
nasledovne: znížiť rozpočet pre ZS Pribinova o 17.000 eur a navýšiť rozpočet pre ZS Robotnícka na mzdy a odvody 
o 17.000eur 
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 8: 
Rôzne 
Ing. Šlosár- ako poverený vedením ZSm informoval o situácii v ZSm, obdržali exekúciu za neuhradené koncesionárske 
poplatky za rozhlas a televíziu, momentálne sú zablokované všetky bankové účty, programové vybavenie KORWIN, na 
ktorom sa spracováva aj účtovníctvo je nefunkčné, predchádzajúce vedenie podniku neriešilo tento problém. Pri nástupe 
do funkcie zistil, že podpisový vzor v bankách mal stále p. Marián Tomajko, nie Ing. Gábriš. Sp. Mariánom Tomajkom aj 
s jeho bratom, p. Gustávom Tomajkom bude ukončený pracovný pomer v mesiaci september. P. Marián Tomajko bol 
preradený na technika s nižším platom ako mal na predchádzajúcej funkcii. 
Upozornil, že je potrebné niečo robiť s útulkom pre zvieratá, niekomu ho prenajať, zverolekár nemá uhradené za služby, 
pritom sa platí za umiestnenie psa v útulku. 
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K bodu 9: 
Diskusia 

2015 

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

K bodu 10: 
Záver 
Zasadnutie finančnej komisie MZ bolo ukončené o 17.45 hod. 

Predsedkyňa komisie ukončila zasadnutie finančnej komisie a poďakovala prítomným za účasť. 

V Zlatých Moravciach, 03.09.2015 

Zapísala: JÍ4;/y t,l?/tV 
Ing. Iveta Szobiová 
sekretár komisie 

,fb~//JJ~ 
PaedDr. Klaudia lvanovičová 
predseda komisie 
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