
ZÁPISNICA 
z 9. zasadnutia Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve 

v Zlatých Moravciach konanej dňa 7. septembra 2015 

Prítomní: 

2015 

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

Neprítomný: 

Prizvaní a hostia: 
Ing. Miroslav Šlosár, prednosta M.sú a poverený vedením ZSm 
Mgr. Lenka Herdová, riaditeľka ZS .Pribinova 
Mgr. Viera Striešková, riaditeľka ZS Mojmíro~a 
Simona Holubová, poverená vedením MSKaS 
Mgr. Peter Sendlai, poverený vedením Službyt m.p. 
Branislav Varga, poverený vedením TSm 
RNDr. Jozef Paluška, poslanec MsZ 

Program: 
1 . Otvorenie 
2. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté 

Moravce k 30.6.2015 
3. Správa o prijatých opatreniach Mestského strediska kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce na odstránenie 

nedostatkov v zmysle zistení auditu účtovnej závierky k 31.12.2014 
4. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 

k 30.6.2015 
5. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce 

k 30.6.2015 
6. Návrh na prerozdelenie normatívnych finančných prostriedkov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta 
7. Správa o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.06.2015 
8. Návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 a informácia o stanovisku nezávislého 

audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke mesta k 31 .12.2014 a ku Konsolidovanej výročnej správe za rok 2014 
9. Informácia o aktuálnej situácii v príspevkovej organizácii Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik 
10. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 

Moravce 
11. Rôzne 
12. Diskusia 
13. 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,Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Program rokovania bol schválený. 

K bodu 2: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté 
Moravce k 30.6.2015 
K tomuto bodu rokovania bola prizvaná Simona Holubová, poverená vedením MSKaŠ. 
Komisia prerokovala predložený materiál a prijala nasledovné uznesenie: 
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ZÁPISNICA 
z 9. zasadnutia Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve 

v Zlatých Moravciach konanej dňa 7. septembra 2015 

UZNESENIE č. 76/2015 

2015 

Finančná komisia vzala na vedomie Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské 
stredisko kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce k 30.6.2015 a odporučila ju predložiť na rokovanie mestského 
zastupiteľstva bez pripomienok. 
Hlasovanie: 
za: 5 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

K bodu 3: 
Správa o prijatých opatreniach Mestského strediska kultúry a športu, p. o. Zlaté Moravce na odstránenie 
nedostatkov v zmysle zistení auditu účtovnej závierky k 31.12.2014 
K tomuto bodu rokovania bola prizvaná Simona Holubová, poverená vedením MSKaš. 
S. Holubová - v audite sme mali vytknuté, že sme nedodržali rozpočet výnosov a nákladov, toto bolo z dôvodu, že sme 
neurobili zmenu rozpočtu ku koncu roka 2014. Rozpočet v tomto roku sledujeme, vyvarujeme sa do budúcnosti 
vytknutému nedostatku. 
Ing. Gráczová - ako to vyzerá s audiovizuálnym fondom, začala sa už realizácia? 
S. Holubová - kino prešlo obstarávaním a je vybratý uchádzač, s ktorým bola uzatvorená zmluva o digitalizácií. Termín 
realizácie mal byť do 30.09.2015, ale nakoľko prišlo k zmenám bude podpísaný dodatok k zmluve a termín je predlžený 
o dva týždne. 
Mgr. Šíra - a ako to vyzerá s knižnicou, budete mať na náklady za energie? 
S. Holubová - robíme si rezervy na zimné mesiace kedy sú vyššie zálohy, platby sú však stále vyššie, v budovách je 
veľký únik energií 
Dr. lvanovičová - informovala, že bolo požiadané o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MŠWaŠ na 
rekonštrukciu budovy 

O 15.15 hod prišla PharmDr. Vicianová. 

Predsedkyňa komisie dala hlasovať o predloženej Správe o prijatých opatreniach Mestského strediska kultúry a športu, 
p. o. Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení auditu účtovnej závierky k 31.12.2014 
UZNESENIE č. 77/2015 
Finančná komisia vzala na vedomie Správu o prijatých opatreniach Mestského strediska kultúry a športu, p. o. Zlaté 
Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení auditu účtovnej závierky k 31.12.2014 
Hlasovanie: 
za: 6 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

K bodu 4: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik 
k 30.6.2015 
Na rokovanie k tomuto bodu programu bol prizvaný Mgr. Peter Sendlai, poverený vedením podniku. 
Ing. Šlosár- Službyt má pohľadávku voči ZSm vo výške cca 20.000 eur za teplo, mala by sa zlikvidovať alebo znížiť, po 
31.10.2015 už od ZSm nedostanete nič 
Mgr. Sendlai - k 30.6.2015 sme dosiahli kladný výsledok hospodárenia, zdôraznil neplatičov a pohľadávky za 
neuhradené nájomné za mestské byty, najväčší problém sú Rómovia 
Dr. lvanovičová - pýtala sa na opravu a údržbu výťahov v DOS, či ju vykonáva Službyt 
Mgr. Sendlai - pre DOS už nerobíme údržbu výt'ahov, zobrala nám túto činnosť Ing. Vaškovičová 
Mgr. Šíra - k uvedenému vysvetlil, že kompetencie prešli zo Službytu na Mesto, kde to má na starosti Ing. Vaškovičová, 
táto služba sa vysúťažila u externej firmy. Opýtal sa riaditeľa Službytu, či má nejaký návrh týkajúci sa zníženia 
pohľadávky voči ZSm. 
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ZÁPISNICA 
z 9. zasadnutia Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve 

v Zlatých Moravciach konanej dňa 7. septembra 2015 

Ing. Šlosár- navrhol sumu 10.000 eur v rámci dohody na vyrovnanie dlhu 

2015 

Mgr. Sendlai - v prípade, že sa spoja podniky samozrejme nemôžem žiadať od Mesta, aby malo ďalšie záväzky, resp. 
podnik, s ktorým sa zlúčia ZSm. Som ochotný súhlasiť s dohodou na 10.000 eur. 
Dr. lvanovičová - čo navrhujete? Zlúčenie TSm a ZSm? 
Mgr. Sendlai - ja by som tieto dva podniky nezlúčil, lebo to TSm položí ekonomicky, navrhujem ponechať ZSm s 1 
pracovníkom a postupne splácať dlhy. Mesto by poukazovalo príspevok pre ZSm vo výške mzdy a odvodov na tohto 
pracovníka a na splátky dlhov. 
Ing. Šlosár- takto to nepôjde, na Mesto prídu exekúcie, veritelia sa väčšinou vyjadrili, že by si uplatnili svoje pohľadávky 
voči Mestu 
Ing. Gráczová- pýtala sa na odpredaj bytov na Ul. 1. mája 
Mgr. Sendlai - byty sa môžu odpredať v prípade viac ako, 50% žiadostí od nájomníkov a ďalšia podmienka je, že 
nemôžu byť dlžní na nájomnom a túto druhú podmienku nesplňajú . Pokiaľ by došlo k odpredaju časti bytov a zostali by 
aj neodpredané, Mesto by malo ďalšie výdavky na prídel do fondu opráv a údržby 

Komisia prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 78/2015 
Finančná komisia 

vzala na vedomie Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, 
mestský podnik k 30.6.2015 a odporučila ju predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva bez pripomienok. 
odporučila prizvať na nasledujúce zasadnutie finančnej komisie Ing. Ivanu Vaškovičovú z Msú za účelom 
vysvetlenia prechodu údržby výťahov v budove DOS z m. p. Službyt na externého dodávateľa týchto služieb. 

Hlasovanie: 
za: 6 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Roman Šíra, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

K bodu 5: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce 
k 30.6.2015 
Na rokovanie k tomuto bodu programu bol prizvaný p. Branislav Varga, poverený vedenim podniku. 
Riaditeľ TSm predložil do komisie dodatočne materiál Správa o prijatých opatreniach Technických služieb mesta Zlaté 
Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle zistení auditu účtovnej závierky k 31.12.2014 
Riaditeľ k správe o plnení rozpočtu k 30.6.2015 uviedol, že čísla sú pre nich nelichotivé a dúfa, že do konca roka budú 
lepšie výsledky. V 1. polroku nemali také fakturácie pre podnikateľské subjekty ako očakávali v rámci podnikateľskej 
činnosti. Pálenica je prevádzkovaná najmä v 2. polroku, čo tiež ovplyvňuje výsledok hospodárenia. 
Dr. lvanovičová - pýtala sa na finančné náklady na stredisku čistenie mesta, konštatovala, že záväzky sa znížili oproti 
údajom k 31.12.2014 
B. Varga -k finančným nákladom sa neviem vyjadriť, daňové záväzky klesli o 20.000 eur 
Ing. Gráczová- ako je to so záväzkami voči AK Cimrák s.r.o. 
B. Varga - sú staršieho dáta, advokátska kancelária vymáhala naše pohľadávky, spolupráca bola asi pred rokom 
ukončená 
Dr. lvanovičová - mate dosť vysoké mzdové náklady 
B. Varga - zamestnanci odchádzajú do dôchodku, majú nárok na odchodné, musíme dodržiavať zákony a platnú 
Kolektívnu zmluvu 

O 16.40 hod odišiel Mgr. Roman Šíra. 

Ing . Gráczová- ľudí, ktorí odchádzajú, nahrádzate novými? 
B. Varga - čiastočne áno, keby sme mali znížiť stav zamestnancov, musíme obmedziť činnosti, ktoré máme 
zabezpečovať podľa zriaďovacej listiny. Problém je aj s čerpaním dovoleniek, musí byt' zabezpečená zastupiteľnosť aj 
počas pohotovosti, ktorú máme počas zimy. Teraz máme o 14 zamestnancov menej, ako keď som prevzal funkciu 
riad iteľa. 

Strana l 3 



ZÁPISNICA 
z 9. zasadnutia Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve 

v Zlatých Moravciach konanej dňa 7. septembra 2015 

RNDr. Paluška - nedá sa znížiť počet THP pracovníkov? 

2015 

B. Varga - ako som povedal, potrebujem štruktúru zamestnancov tak, ako ju máme nastavenú, aby sme zabezpečili 
činnosť podniku, kvalitného pracovníka je problém zohnať a keď ho nájdete, neviete ho zaplatiť 
RNDr. Paluška- Nepresvedčili ste ma svojou odpoveďou . 

Komisia prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 79/2015 
Finančná komisia vzala na vedomie: 
a) Správu o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce 

k 30.6.2015 
b) Správu o prijatých opatreniach Technických služieb mesta Zlaté Moravce na odstránenie nedostatkov v zmysle 

zistení auditu účtovnej závierky k 31.12.2014 
Hlasovanie: 
za: 5 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová, Henrieta Holá) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

O 17.00 hod odišla zo zasadnutia Henrieta Holá. 

K bodu 6: 
Návrh na prerozdelenie normatívnych finančných prostriedkov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta 
Na rokovanie k tomuto bodu programu boli prizvané riaditeľky základných škôl Pribinova a Mojmírova. 
Mgr. Šíra - opýtal sa, koľko peňazí chýba ZŠ Robotnícka • • 
Ing. Szobiová - chýba im 58.000 eur, po dohode s riaditeľkami ZS Pribinova a ZS Mojmírova navrhujeme presunúť 
24.000 eur pre ZŠ Robotnícka 
Ing. Gráczová - malo by sa pripraviť, ako ďalej s touto základnou školou, riešime to dlhšiu dobu, takto budeme rozprávať 
aj o rok ako dofinancujeme ZŠ Robotnícka. VÚC zadržiava cca 12% z normatívu a podľa potreby prerozdeľuje počas 
roka. 
Mgr. Šíra - riaditeľka by mala urobiť analýzu, aké opatrenia urobila na úspory, školský úrad pripraví prehľad a analýzu, či 
nie je na škole prezamestnanosť, počty detí a podobne 
Dr. lvanovičová - tento problém sme riešili aj na komisii školstva 
Mgr. Herdová - mesto má právo zadržať 10% z normatívu na mzdy, ale nepáči sa mi, že sme šetrili a chceli sme dať ku 
koncu roka pracovníkom odmeny, teraz zasa budeme musieť šetriť 
Dr. lvanovičová - čo podľa vás by mala robiť riaditeľka ZŠ Robotnícka 
Mgr. Herdová - pani riaditeľka j~ vo funkcii tretí rok, nastúpila už do situácie, ktorá sa mala riešiť už pred ňou, toto je 
stará záležitosť. Stále riešime ZS Robotnícku, do kedy bude táto situácia trvať? Budeme im každý rok dávať z našich 
rozpočtov? 
Dr. lvanovičová - viete umiestniť 200 detí zo ZŠ Robotnícka alebo máte plný stav? 
Mgr. Striešková - deviatakov nevieme umiestniť, ostatné ročníky musíme reálne posúdiť 
Mgr. Herdová - nemáme plný stav, máme 370 detí, triedy, ktoré máme môžeme doplniť, ale nemáme priestorovú 
kapacitu, aby sme otvorili ďalšiu triedu 
Mgr. Striešková - súhlasila s tým, že aj ich škola môže doplniť triedy 
Dr. lvanovičová - uviedla, že zriaďovateľ bol v dohodovacom konaní zo strany ministerstva upozornený, že musí robiť 
opatrenia, prerozdeľovanie finančných prostriedkov medzi školami, inak nedostane ďalšie peniaze. Mesto neurobilo 
opatrenia, preto sme pre ZŠ Robotnícka v dohodovacom konaní nedostali žiadne finančné prostriedky. 
MVDr. Balážová - informovala, že budova ZŠ Robotnícka nie je možné cez fondy v rámci energetickej efektívnosti budov 
rekonštruovať, nakoľko podmienkou je, aby neboli v takýchto budovách nájomníci, čo v prípade ZŠ Robotnícka 
nespÍňame 

Finančná komisia prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 80/2015 
Finančná komisia navrhuje: 

Strana l 4 
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2015 

a) prijatie opatrení riaditeľkou ZŠ Robotnícka na zníženie nákladov na zachovanie ďalšieho fungovania školy a tieto 
opatrenia predložiť do Komisie kultúry, školstva a vzdelávania, mládeže, športu a voľnočasových aktivít 
Zodpovedný: Mgr. Jana Dudášová 
Termín: 15.10.2015 

b) Komisii kultúry, školstva a vzdelávania, mládeže, športu a voľnočasových aktivít po EDU zbere počtu žiakov k 
15.09.2015 prehodnotiť rozpočet základných škôl na rok 2016 pri možnom zachovaní 2 alebo 3 základných škôl. 
Termín: 30.10.2015 

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

Finančná komisia prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 80/2015 
Finančná komisia odporúča: 
schváliť predložený návrh na prerozdelenie normatívnych finančných prostriedkov pre základné školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta 
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: 
Správa o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.06.2015 
RNDr. Paluška - prečo sa nevyberajú pokuty MsP, príjem je veľmi nízky, náčelník MsP si plánoval nejaký príjem a tento 
neplní. Vyjadril názor, že občianska hliadka nie je potrebná, neplní účel. 
Ing. Gráczová - vyjadrila súhlasný názor s tým, čo povedal Dr. Paluška 

Finančná komisia prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 82/2015 
Finančná komisia berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a monitorovaciu správa 
programového rozpočtu k 30.06.2015 a odporúča ju predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva. 
Hlasovanie 
za: 4 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

K bodu 8: 
Návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 a informácia o stanovisku nezávislého 
audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke mesta k 31.12.2014 a ku Konsolidovanej výročnej správe za rok 
2014 
Finančná komisia prerokovala predložený materiál a prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 83/2015 
Finančná komisia berie na vedomie: 

a) stanovisko nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté Moravce k 31.12.2014 
b) stanovisko nezávislého audítora ku Konsolidovanej výročnej správe za rok 2014 

Finančná komisia odporučila schváliť Konsolidovanú výročnú správu Mesta Zlaté Moravce za rok 2014 s výhradami a 
odporúča schváliť nasledovné opatrenia na zlepšenie zlej ekonomickej situácie v mestských podnikoch: 
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2015 

1. navrhuje zlúčiť mestské príspevkové organizácie Technické služby mesta a Záhradnícke služby mesta od 
01 .11.2015 

2. urgentne riešiť Mestskú nemocnicu a hľadať investora 
Finančná komisia odporučila 
zvýšiť výber neuhradených miestnych daní a poplatkov za predchádzajúce roky aktívnym vymáhaním pohľadávok 
Hlasovanie 
za: 3 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Erika Gráczová) 
proti: O 
zdržal sa: 1 (Ivona Vicianová) 
Uznesenie bolo schválené. 

K bodu 9: 
Informácia o aktuálnej situácii v príspevkovej organizácii Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský 
podnik 
PharmDr. Vicianová - nesúhlasí so zlúčením podnikov 
Dr. lvanovičová - keď zlúčime 2 podniky, musíme im poskytnúť aj financie na činnosť 
Ing. Šlosár - prebral som podnik v zlom stave, bolo tam neefektívne riadenie a nehospodárne, s niektorými 
zamestnancami sme sa museli rozlúčiť alebo odídu do dôchodku, prípadne ukončia PP dohodou o ukončení pracovného 
pomeru, niektorí zamestnanci si dali sami výpoveď. Pán Tomajko v podniku poriadok nemal, opatrenia sa mali robiť od 
januára. V tomto podniku nemal nikto záujem o nič, nájomné bolo uzatvorené za nevýhodných podmienok. Nikto tam 
nerozmýšľal, robili len to, na čo bol priamy príkaz, inak sa nič nerobilo. 
Ing. Gráczová - ešte pracuje p. Tomajko? 
Ing. Šlosár- pracovný pomer končí 11.09.2015, prislúcha mu odchodné pri prvom odchode do dôchodku vo výške 2 
platov. Odchádza aj jeho brat Gustáv Tomajko. Teraz je v ZSm zamestnaných 17 osôb, končia 7 zamestnanci. Ing. 
Gábriš končí 30.09.2015 z organizačných dôvodov. 
MVDr. Balážová- kto bude mať teraz licencie na cintoríny a pohrebníctvo? 
Ing. Šlosár - pani Ďurišová má licenciu na obidve tieto činnosti, jednu z nich si urobila na vlastné náklady. Ekonómka, 
ktorá je v ZSm neurobí nič, od nej nedostaneme nijaký výstup, robí s chybami, nedá sa na ňu spoľahnúť. Dnes bola 
pomáhať p. Benčová, ktorá tam robila voľakedy účtovníctvo. 

Finančná komisia prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 84/2015 
Finančná komisia vzala na vedomie informáciu o aktuálnej sjtuácii v príspevkovej organizácii Záhradnícke služby mesta 
Zlaté Moravce, mestský podnik predloženú Ing. Miroslavom Slosárom, povereného vedením ZSm. 
Hlasovanie 
za: 4 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová) 
proti : O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

K bodu 10: 
Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce 
Finančná komisia prerokovala predložený materiál a prijala nasledovné uznesenie: 
UZNESENIE č. 8512015 
Finančná komisia odporúča schváliť zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce na rok 2015 podľa predloženého návrhu. 
Hlasovanie 
za: 4 (Marta Balážová, Klaudia lvanovičová, Ivona Vicianová, Erika Gráczová) 
proti: O 
zdržal sa: O 
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

Strana l 6 



ZÁPISNICA 
z 9. zasadnutia Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve 

v Zlatých Moravciach konanej dňa 7. septembra 2015 

K bodu 11 : 
Rôzne 
V tomto bode rokovania nebol predložený žiaden materiál zo strany členov komisie alebo sekretára komisie. 

K bodu 12: 
Diskusia 

2015 

Ing. Gráczová- položila dotaz na vyhlásené konkurzy na riaditeľov, prečo boli vyhlásené výberové konania na len na 
ri aditeľov TSm a ZSm 
Ing. Šlosár- ja som predložil návrh na výberové konania na všetkých riaditeľov, pani primátorka vyhlásila len na tieto 
dve pozície 
Dr. lvanovičová - dotaz na Ing. Šlosára, či má právne ošetrené ukončenie pracovných pomerov, aby Mestu nehrozili 
neúspešné súdne spory 
Ing. Šlosár - väčšina pracovných pomerov bola ukončená dohodou podľa § 60, len Ing. Gábriš je prepustený z 
organizačných dôvodov 
K bodu 13: 
Záver 
Zasadnutie finančnej komisie MZ bolo ukončené o 18.00 hod. 
Predsedkyňa komisie ukončila zasadnutie finančnej komisie a poďakovala prítomným za účasť. 

V Zlatých Moravciach, 17.09.2015 

Zapísala: ~r7Yti/ 
Ing. Iveta Szobiová 
sekretár komisie 

~~ 
PaedDr. Klaudia lvanovičová 
predseda komisie 
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