
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA FINANČNEJ KOMISIE DŇA 03.12.2012 2012 
POKRAČOVANIE ZASADNUTIA Z 26.11.2012 

Prítomní: Mgr. Milan Galaba, Ing. Peter Hollý, Eva Dubajová, PharmDr. Ivona Vicianová, 
Eubica Kováčová, Ing. Eubomír Ivanovič, Ing. Iveta Szobiová 

Ospravedlnení: Ing. Peter Lisý, Ing. Radovan Stek!, Ing. Ivan Debnár 

Prizvaní na rokovanie: 
Ing. Peter Lednár, primátor mesta - ospravedlnený 
Ing. Jozef Skvarenina, zástupca primátora 
Ing. Michal Borkovič, hlavný kontrolór mesta 

Hostia: 
Ivan Madola, poslanec 
Eudovít Chládek, poslanec 

Program: 
l. Otvorenie. 
2 . Návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na roky 2013 až 2015 
3. Návrh rozpočtu Mestskej správy kultúry a športu p .o. na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 

2015 
4 . Návrh rozpočtu MsN prof. MUDr. Korca, CSc. na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 
5. Návrh VZN o určení výšky dotácíe na prevádzku a mzdy na žíaka základnej umeleckej školy, 

dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 
6 . Návrh na splynutie mestských podnikov Technické služby, Záhradnícke služby a Mestské 

stredisko kultúry a športu p .o. 
7. Návrh vnútorného predpisu o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (SR), 

z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného 
subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu mesta 

8 . Návrh zásobníka investičných akcií na rok 2013 - 2015 
9. Návrh na prevzatie úveru na fmancovanie investičných akcií 
10. Návrh na prevzatie úveru na technickú vybavenosť výstavby nájomných bytov 
ll. Návrh na prevzatie bankovej záruky úveru zo SFRB na účely výstavby nájomných bytov 
12. Návrh na financovanie investičných akcii z rezervného fondu mesta 
13. Návrh na riešenie záväzkov voči fondu prevádzky, opráv a údržby 
14. Návrh na zmenu bežného rozpočtu mesta na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 17/2012 
15. Návrh na zmenu kapitálového mesta na rok 2012 rozpočtovým opatrením č . .... . /2012 
16. Informácia o stave vymáhania pohľadávok mesta a návrh na odpis nedaňových pohľadávok 
17. Rózne 
18. Záver 

K BODU l : 
Otvorenie 
Predseda finančnej komisie Mgr. Milan Galaba privítal členov komisie a ostatných prítomných na 
rokovaní komisie. 

K BODU 2 : 
Návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na roky 2013 až 2015 
K BODU 3 : 
Návrh rozpočtu Mestskej správy kultúry a športu p .o . na rok 2013 s výhl'adom na roky 2 0 14 
a 2015 
K BODU 4 : 
Návrh rozpočtu MsN prof. MUDr. Korca, CSc. na rok 2013 s výhl'adom na r oky 2014 a 2 0 15 

Predseda komisie sa vrátil k predchádzajúcemu zasadnutiu komisie, kde boli prerokované 
rozpočty rozpočtových a prispevkových organizácií mesta: 
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K rozdeleniu výdavkov na školstvo uviedol, že v rámci normativnych prostriedkov zo ŠR moze 
zriaďovater presunúť medzi školami fmančné prostriedky vo výške 20% na tovary a služby a 10% 
mzdových prostriedkov 

Ing. Borkouič: upozornil, že rozpočty všetkých rozpočtových a prispevkových organizácii mesta sú 
deficitné 

Ing. Hollý: navrhol deficitné rozpočty schváliť s tým, že budú upravené v priebehu roka. 
V pripade neschválenia rozpočtu by bolo rozpočtové provizórium a 1/12 výdavkov 
roka 2012 je vyššia ako návrh výdavkov rozpočtu 2013. 

Ing. Borkouié: odporučil schváliť rozpočet mesta, číselne je spracovaný správne a v súlade so 
zákonmi . Upozornil, že rozpočet nie je reálny, hlavne z dôvodu neprijatia 
konkrétnych opatrení zo strany mesta a mestských podnikov na zníženie výdavkov. 

Mgr. Galaba: dala by sa zlúčiť nejaká činnosť v podnikoch, napr. vykonávanie ekonomiky 
podnikov? 

Ing. Borkovié: vyjadril sa kladne, táto otázka bola konzultovaná aj s vedúcou finančného odd. 
MsÚ, dalo by sa to zjednotiť, napr. v mzdovej oblasti 

Mgr. Galaba: konštatoval, že vyššie bežné prijmy v návrhu rozpočtu mesta sú hlavne z dôvodu 
prijmov za nájomné v neodpredaných bytov, ktorých správu mesto odňalo m.p. 
Službyt od 1.1.2013. Kapitálový rozpočet nebol zostavený v súlade s odporučením 
fmančnej komisie . 

Ing. Borkovié: odporučil odpredaj dubiózneho majetku mesta, čím by mesto získalo kapitálový 
prijem 

p . Dubajová: informovala, že Ing. Šišmiš, ktorý má prenajaté priestory na Viničnej ulici, má 
záujem o odkúpenie tejto nehnuteľnosti, ale cena podra znaleckého posudku je 
vysoká 

Mgr. Galaba: v rozpočtoch m.p. nieje šetrenie na položkách 610 a 620, tieto výdavky sú 
rovnaké ako v roku 2012. Navrhol, aby boli rozpočty m.p. a škôl dopracované a to 
hlavne v úsporách výdavkov na mzdy a odvody s uvedením, aké opatrenia budú zo 
strany štatutárov prijaté. V rozpočte mesta odporučil úsporu v mzdovej oblasti, 
odmien poslancov. 

Finančná komisi a konštatovala, že požiadavka Ing. Hollého na predloženie nákladov na 
jednotlivé oddelenia MsÚ bola splnená. Uvedený material požaduje komisia doplniť a predložiť 
mzdové náklady zamestnancov MsÚ rozčlenené na základné platy a pohyblivé zložky. 

Komisia sa uzniesla , že je potrebná finančná analýza všetkých RO a PO, zhodnotiť mzdové 
inventúry a presunúť finančné prostriedky z položiek 610 a 620 na krytie výdavkov na tovary a 
služby. 

Záver komisie k návrhu rozpočtu mesta na rok 2013: 
Komisia sa uzniesla, že návrh programového rozpočtu je zostavený číselne správne, v súlade so 
súvisiacimi zákonmi. Odporučila ho predložiť na rokovanie MsZ s pripomienkami k jednotlivým 
kapitolám a položkám. 

Finančná komisia odporučila: 
1. Návrhy rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií predložiť na rokovanie MsZ 
2. prijať opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov a škôl zo strany mesta, 
3. prijať opatrenia zo strany štatutárov RO a PO na zníženie výdavkov na mzdy a odvody 

a zreálniť rozpočty 
4. vyhlásiť výberové konania na riaditeľov mestských podnikov 
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K BODU 5: 
Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Ziaté Moravce 

Ing. Szobiová k uvedenému návrhu uviedla, že výška dotácií pre jednotlivé školy a školské 
zariadenia v návrhu rozpočtu mesta na rok 2013 sú v nadväznosti na predložený návrh VZN. 
Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na rokovanie MsZ bez 
pripomienok. 

K BODU 6 : 
Návrh na splynutie mestských podnikov Technické služby, Záhradnícke služby a Mestské 
stredisko kultúry a športu p.o. 

Komisia prerokovala predložený materiál a neodporučila zlúčenie podnikov v súčasnej dobe. 
Navrhla pripraviť výberové konania na riaditerov podnikov a vykonať nezávislú ekonomickú 
analýzu mestských podnikov. 

K BODU 7: 
Návrh vnútorného predpisu o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR), 
z Európskej únie (EÚ) , zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného 
subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu mesta 

Komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na rokovanie MsZ na 
schválenie bez pripomienok. 

K BODU 8: 
Návrh zásobníka investičných akcií na rok 2013 - 2015 

Komisia prerokovala predložený materiál a vyjadrila sa, že problémom je najmä dodatok k zmluve 
na práce naviac za rekonštrukciu Murgašovej ulice. 

Ing. Borkouié: vysvetlil chronológiu tejto investičnej akcie, ako aj schvaľovanie finančného krytia 
výdavkov. Póvodne bola rekonštrukcia schválená v rozpočte na rok 2011, do konca 
roka mesto neobdržalo faktúru zo strany dodávateľa a tým nemohlo realizovať 

úhradu (výdavok) . V rozpočte na rok 2012 táto akcia už nebola zahrnutá v 
kapitálovom rozpočte. Dodatočne sa schválilo použitie prostriedkov rezervného 
fondu na úhradu časti výdavkov. Mesto dlhuje dodávateľovi prác ešte 100.000 Eur 
za práce v zmysle zmluvy (bez dodatku). 

Finančná komisia sa uzniesla, že nie je proti schváleniu zásobníka investícií, ale neodporučila 
tento materiál predložiť na najbližšie rokovanie MsZ. 

Finančná komisia odporučila zorganizovať k tomuto bodu programu stretnutie poslancov 
s tým, že vopred bude poslancom rozposlaný zásobník investičných akcií, aby sa k nemu mohli 
vyjadriť a určiť poradie dôležitosti, pripadne doplniť do neho vlastné návrhy na investície. 

K BODU 9: 
Návrh na prevzatie úveru na financovanie investičných akcií 

Komisii bol na základe uznesenia komisie zo dňa 17.10.2012 predložený doplňujúci materiál 
z oddelenia výstavby MsÚ obsahujúci odhad stavebných nákladov na rekonštrukciu kanalizácie 
ZŠ Mojmírova ulica. 

Mgr. Galaba predložil návrh, aby sa tento materiál neodporučil predložiť na rokovanie MsZ. 
4 členovia komisie vyjadrili súhlas s predloženým návrhom, 
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Zdržal sa: Ing. Hollý 
Proti: p . Kováčová 
Finančná komisia neodporučila tento materiál predložiť na rokovanie MsZ. 

K BODU 10: 
Návrh na prevzatie úveru na technickú vybavenosť výstavby nájomných bytov 

Ing. Hollý: požadoval predložiť PPO na technickú vybavenosť k nahliadnutiu. ako aj rozpočet 
realizácie výstavby, následne je možné súhlasiť s predloženým návrhom 

Ing. Borkovié: odporučil schváliť tento bod rokovania s podmienkou účelového použitia úveru 

Finančná komisia odporučila materiál predložiť na rokovanie MsZ s tým, že bude doplnený 
o rozpočet na výstavbu bytovky a poslancom predložená PPO k nahliadnutiu na rokovani MsZ 

K BODU 11: 
Návrh na prevzatie bankovej záruky úveru zo ŠFRB na účely výstavby nájomných bytov 

Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na rokovanie MsZ. 

K BODU 12: 
Návrh na financovanie investičných akcií z rezervného fondu mesta 

Komisii bol k návrhu bodu rokovania predložený doplňujúci materiál z oddelenia výstavby MsÚ 
obsahujúci rozpočet a súpis vykonaných prác na základe uznesenia komisie zo dňa 17.10.2012: 

al MS Kalinčiakova - rekonštrukcia vnútornej kanalizácie 
bI MŠ Žitavské nábrežie - plynoflkácia 

Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na schválenie do 
MsZ. 
za návrh: 4 
Zdržali sa: 2 

K BODU 13: 
Návrh na riešenie záväzkov voči fondu prevádzky, opráva údržby 

Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na schválenie do 
MsZ bez pripomienok. 

K BODU 14: 
Návrh na zmenu bežného rozpočtu mesta na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 17/2012 
K BODU 15: 
Návrh na zmenu kapitálového mesta na rok 2012 rozpočtovým opatrením č ...... ... /2012 

Finančná komisia prerokovala predložené materiály a odporučila ich predložiť na schválenie do 
MsZ. 

K BODU 16: 
Informácia o stave vymáhania pohľadávok mesta a návrh na odpis nedaňových pohľadávok 

Finančná komisia prerokovala predloženú informáciu a odporučila ju predložiť na rokovanie 
MsZ a vziať na vedomie. 
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K BODU 17: 
Rôzne 
aj Návrh na zverenie majetku do správy Technických služieb mesta, m.p. 

Finančná komisia predložený materiál o zverení nákladného motorového vozidla na zvoz 
odpadu do správy TSm od 14.12.2012 prerokovala a odporučila predložiť na schválenie do 
MsZ. 

bJ Návrh na zverenie majetku do správy ZŠ Robotnícka 
Finančná komisia predložený materiál o zverení rekonštrukcie multifunkčného ihriska -
ihrisko na nohejbal do správy zS Robotnícka od 01.01.2013 prerokovala a odporučila 
predložiť na schválenie do MsZ. 

ej Informácia o Zmluve nebytových priestorov medzi Mestom Zlaté Moravce a FA FC Vion 
Komisii bola predložená zo strany vedenia mesta informácia o Zmluve o podnájme nebytových 
priestorov a užívaní športových plôch a zariadení uzatvorená medzi Mestom Zlaté Moravce a 
Požitavskou futbalovou akadémiou FC Vion dňa 30.12.20 ll. Na základe uvedenej zmluvy 
mesto prenajíma PFA športoviská (2 futbalové ihriská), 2 telocvične, kancalárske priestory, 8 
šatní za nájomné 1,00 Eur ročne. Nájomca plati úhrady za služby a energie mesačne 400 Eur. 

Na základe prešetrenia spotreby energií a časti služieb (elektrická energia, plyn, voda, odvoz 
smeti) energetikom mesta bola výška nákladov mesta 1.600 Eur mesačne, predpoklad 
nákladov na rok 2012 je 1.730 Eur mesačne. Z uvedeného dôvodu mesto predložilo návrh na 
zvýšenie a zreálnenie platieb za energie a služby. 

Komisia požaduje predložiť zoznam subjektov, ktoré používajú telocvičňu a aký rozsah hodin 
za mesiac a ktoré sa takto podielajú sa energiách a pre počítať náklady podľa počtu hodín, 
počas ktorých využívali priestory v roku 20 II 2012. 

Členovia komisie za zaoberali otázkou výdavkov na dotácie z rozpočtu zriaďovateľa, nakoľko 
návrh rozpočtu neobsahuje výdavky na dotácie pre športové kluby a spoločenské organizácie. 
Predseda komisie predložil návrh na zapracovanie výdavku na dotáciu na podporu športu pre 
PFA FC Vion do návrhu rozpočtu vo výške 70.000 Eur. 

dJ Informácia o projektoch predkladaných MsÚ a prehľad o čerpaní európskych fondov 
v sociálnej oblasti v rokoch 2011 a 2012 
Materiál predložený oddelením projektov a propagácie mesta na základe požiadavky 
poslancov. 
Finančná komisia vzala materiál na vedomie. 

K BODU 18: 
Záver 
Predseda komisie Mgr. Milan Galaba ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za 
účasť. 

V Zlatých Moravciach, 03.01.2013 

Zapísala: 
Ing. Iveta Szobiová 
sekretár komisie 

"". ~~-::: 
predseda komisie 
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