
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA FINANČNEJ KOMISIE 
DŇA 26.11.2012 

2012 

Prítomní: Mgr. Milan Galaba, Ing. Peter Hollý, Eva Dubajová, Ing. Peter Lisý, PharmDr. Ivona 
Vicianová, Ing. Radovan Stek!, Ing. Ivan Debnár, Ing. Eubomir Ivanovič, Ing. Iveta 
Srobiová 

Ospravedlnená: Eubica Kováčová 

Prizvaní na rokovanie: 
Ing. Peter Lednár, primátor mesta - ospravedlnený 
Ing. Michal Borkovič - ospravedlnený 
Ing. Jozef Skvarenina, zástupca primátora 
Mgr. Dagmar Chrenková, riaditeľka zS Mojmirova - ospravedlnená, zastúpená Mgr. Danušou 
HoHou, referentkou školského úradu 
PaedDr. Ivan Rôhman, riaditeľ zS Pribinova 
Mgr. Zuzana Hatiarová, riaditeľka zS Robotnicka 
Gejza Hlavatý, riaditeľ Základnej umeleckej školy 
Mgr. Peter Sendlai, poverený vedenim m .p.Službyt 
Bc. Peter Kereš, poverený riaditeľ MSKaS 
Branislav Varga, poverený riaditeľ TSm, m.p. - ospravedlnený, zastúpený p. Barborou Drgoňovou, 
ekonómkou TSm 
Marián Tomajko, riaditeľ ZSm 
Michal Grujbár, poverený riaditeľ MsN prof. MUDr. Korca CSc. 

Program: 
l. Otvorenie. 
2. Návrh rozpočtu zS Mojmirova na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 
3. Návrh rozpočtu zS Pribinova na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 
4 . Návrh rozpočtu zS Robotnícka na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 
5 . Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 
6. Návrh rozpočtu Mestskej správy kultúry a športu p.o. na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 

2015 
7 . Návrh rozpočtu Záhradnícke služby mesta, m . p. na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 

2015 
8 . Návrh rozpočtu Službyt Zlaté Moravce, m.p. na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 
9 . Návrh rozpočtu Technických služby Mesta Zlaté Moravce, m . p. na rok 2013 s výhľadom na 

roky 2014 a 2015 
10. Návrh rozpočtu MsN prof. MUDr. Korca, CSc . na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 
ll. Návrh na splynutie mestských podnikov Technické služby, Záhradnícke služby a Mestské 

stredisko kultúry a športu p . o. 
12. Návrh programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na roky 2013 až 2015 
13. Návrh vnútorného predpisu o postupe a zaraďovaní prostriedkov ro štátneho rozpočtu (SR). 

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

14. Návrh zásobnika investičných akcií na rok 2013 - 2015 
15. Návrh na prevzatie úveru na ľmancovanie investičných akcií 
16. Návrh na prevzatie úveru na technickú vybavenosť výstavby nájomných bytov 
17. Návrh na prevzatie bankovej záruky úveru zo SFRB na účely výstavby nájomných bytov 
18. Návrh na financovanie investičných akcií z rezervného fondu mesta 
19. Návrh na riešenie záväzkov voči fondu prevádzky, opráv a údržby 
20. Rôzne 
21. Záver 

K BODU l : 
Otvorenie 
Predseda ľmančnej komisie Mgr. Milan Galaba privítal členov komisie a ostatných prítomných . 
Navrhol prerokovať na zasadnutí len body l až 12 z dôvodu veľkého rozsahu programu a 
materiálov. K bodom programu s návrhmi rozpočtov základných škol a materských škôl n avrhol 
prizvať Mgr. Danušu Hollú, referentku školského úradu, aby informovala členov komie o 
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financovaní prenesených a originálnych kompetencií v oblasti školstva. Ostatné body programu 
budú prerokované na ďalšom zasadnutí komisie. 

Komisia odsúhlasila návrh predsedu komisie, termin nasledujúceho zasadnutia komisie sa 
dohodol na 03.12.2012. 

K BODU 2 : 
Návrh rozpočtu ZŠ Mojmírova na rok 2 013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 

K bodu programu bola pritomná v zastúpení za zS Mojmírova, Mgr. Danuša Hollá, referentka 
školského úradu. 
Na úvod bola členmi komisie požiadaná, aby informovala ako sú financované základné školy, 
materské školy a mimoškolská záujmová činnosť. 

Mgr. Hollá: zS sú fmancované ako prenesený výkon štátnej správy zo štátneho rozpočtu, 
školské kluby deti a školské jedálne pri zS, materské školy a školské jedálne pri 
MS, základná umelecká škola a evč sú financované ako originálne kompetencie 
obce prostredníctvom podielových daní obce a to podIa koeficientu určeného pre 
každú kategóriu. Informovala o prepočte finančných prostriedkov pripadajúcich na 
jednotlívé SKO, SJ a MS so SJ, evč, zuS podľa koeficientov na rok 2013 (prehľad 
v prilohe materiálu). Mesto v návrhu rozpočtu na rok 2013 dofinancováva MS vo 
výške takmer 200.000 eur, pritom v rozpočte pre MS je zahrnutých aj 119.000 eur, 
ktoré majú byť určené na opravy a údržbu všetkých školských zariadení v rámci 
originálnych kompetencií. Uviedla, že technická vybavenosť SJ pri MS je zlá, 
v pripade SJ pri zS je situácia lepšia, lebo základné školy si nákup zabezpečenia 
cez réžiu pre cudzích stravníkov. 
Podala informáciu o počte detí v MS a vyťaženosti MS. Zároveň upozornila, že od 
septembra 2013 budú mať povinnosť navštevovať MS všetky deti od 3 rokov 
z neprispósobivých rodín. 

Mgr. Galaba: podal vysvetlenie k uzneseniu FK zo dňa 22.10.2012, v ktorom fmančná komisia 
odporučila racionalizačné opatrenia týkajúce sa MS Prilepy a MS Slnečná, že tento 
návrh bol nesprávne pochopený. V návrhu sa nejednalo o zrušenie MS, ale o útlm 
prevádzky (priestory by neboli vykurované, tieto 2 MS by sa neprevádzkovali). MS 
by zostali v sieti školských zariadení. Uviedol, že nikto nechce žiadnu MS vyradiť zo 
siete školských zariadení, ale jedná sa o obmedzenie prevádzky na napr. 2 - 3 roky 
z dôvodu zlej ekonomickej situácie v štáte a následne aj v meste. 

PharmDr. Vicianová; uviedla, že toto vysvetlenie bolo potrebné, nakoľko obyvatelia mesta návrh 
takto nepochopili. 

Mgr. Hollá: k návrhu rozpočtu zS Mojmírova uviedla, že rozpočet na SKO a SJ pokrýva výdavky 
na mzdy a odvody, je to pokles o 18% oproti r. 2012, v SKO budú ešte prijmy 
z poplatkov od rodičov, ktoré nie sú zahrnuté v rozpočte a v SJ škola počíta s réžiou 
od cudzích stravníkov, ktorá pokryje ďalšie nevyhnutné výdavky 

Finančná komisia neprijala uznesenie k tomuto bodu programu. 

K BODU 3 : 
Návrh rozpočtu ZŠ Pribinova ulica na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 

Návrh rozpočtu predniesol PaedDr. Ivan Rôhman, riaditeľ základnej školy . 

PaedDr. Riihman: vyjadril sa, že návrh rozpočtu na SJ je postačujúci, mohol by pokrývať výdavky 
na prevádzku jedálne, horšie je to v SKO, kde rozpočtované výdavky nepokryjú 
energie, výdavky na materiál je plánovaný z výberu školného 

Predseda komisie položil otázku, aké racionalizačné opatrenia prijalo vedenie školy. 
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PaedDr. Rôhman: prehodnotili sme pomer vynakladaných výdavkov na prenesené a originálne 
kompetencie, napr. pri zastupovani vyučovacej hodiny vychovávateľom ŠKD 

PharmDr. Vicianová: požiadala na nasledovné zasadnutie FK predložiť informáciu, koľko 
finančných prostriedkov v rámci projektu "Modernizácia Základnej školy Pribinova" 
bude ešte preplatených mestu ro strany poskytovateľa dotácie (Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) . 

Finančná komisia neprijala uznesenie k tomuto bodu programu. 

Predseda komisie o 16.00 hod prerušil rokovanie komisie, nakoľko musel odisť z pracovných 
dôvodov do Nitry z dôvodu riešenia situácie počas štrajku učiteľov . 

Vedenie komisie prevzal Ing. Peter Hollý ako zástupca predsedu fmančnej komisie. 

Ing. Hollý predniesol požiadavku na predloženie nákladov na prevádzku všetkých oddeleni MsÚ na 
nasledujúce zasadnutie komisie 03.12.2012. 

K BODU 4: 
Návrh rozpočtu ZŠ Robotnícka na rok 2013 s výhl'adom na roky 2014 a 2015 

Návrh rozpočtu predniesla Mgr. Zuzana Hatiarová, riaditeľka základnej školy. 
Mgr. Hatiarová: vyjadrila sa k dotazu komisie na krytie výdavkov za energie, 
nakoľko budova školy je náročná na spotrebu energii. Uviedla, že časť priestorov ZŠ 
je prenajatá súkromnej VŠ ekonômie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 
časť špeciálnej ZŠ, MSKaŠ má prenajaté priestory pre knižnicu, väčšinu výdavkov 
za energie preplatia nájomnici. 

Ing. Hollý: upozornil, že je potrebné sledovať výzvy na projekty zamerané na zatepľovanie 
budov, čim by sa znižili náklady na vykurovanie 

Finančná komisia neprijala uznesenie k tomuto bodu programu. 

K BODU 5 : 
Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy na rok 2013 s výhl'adom na roky 2014 a 2015 

Návrh rozpočtu predniesol Gejza Hlavatý, riaditeľ základnej umeleckej školy. Uviedol, že rozpočet 
klesol o 81 eur na žiaka oproti roku 2012 . Zvýšili sa poplatky za školné, čím predpokladajú prijem 
za školné v roku 2013 vo výške 27.000 eur, ktoré je plánované na krytie výdavkov za energie. 
Rozpočet je ovplyvnený aj tým, že koeficient prepočtu z podielových dani na žiaka ZUŠ značne 
poklesol. Budova v centre mesta potrebuje opraviť fasádu, opravu strechy mali pôvodne schválenú 
v rozpočte mesta na rok 2012 v kapitálovom rozpočte, zmenou rozpočtu v júni 2012 bol tento 
výdavok zrušený. Predpokladá deficit rozpočtu asi 10.000 eur, aby pokryli všetky výdavky. 

Ing. Hollý: pripomenul, že je potrebné sledovať výzvy na rekonštrukcie budov cez projekty EÚ 

Ing. Debnár. položil dotaz, či vedenie školy nepočita pri úspore výdavkov aj s nepopulárnymi 
opatreniami ako je zníženie úväzkov alebo zníženie stavu zamestnancov 

p . Hlavatý: neuvažujú s takýmto riešením, nakoľko by viedlo k zniženiu počtu žiakov 

Finančná komisia neprijala uznesenie k tomuto bodu programu. 

K BODU 6: 
Návrh rozpočtu Mestskej správy kultúry a športu p.o . na rok 2013 s výhl'adom na roky 2014 
a 2015 

Návrh rozpočtu predniesol Bc. Peter Kereš, poverený riaditeľ prispevkovej organizácie , za úsek 
športu bol pritomný p. [van Horvát. 

3 1 Str a n a 



ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA FINANČNEJ KOMISIE 
DŇA 26.11.2012 

2012 

Komisiu zaujímalo, kto platí za používaníe športovisk, ktoré udržiava m .p ., podnik má vysoké 
náklady za energie . 
p . Horvát: uviedol, že platí hlavne verejnosť, kluby platía za prenájom športovísk len keď majú 

zápasy. Podiel nákladov za energie by sa musel prepočítať na všetky kluby, ktoré 
športoviská využívajú. 

p. Dubajová: aké sú prijmy z kúpaliska 

p. Horvát: prijem zo vstupného 12 .000 eur, strata z prevádzky 13.000 eur. Pri predloženom 
rozpočte nebude možné v roku 2013 zabezpečíť prevádzku kúpaliska. 

Ing. Ivanovič: voda v bazénoch je studená, ľudia chodia na okolité termálne kúpaliská, ale aj do 
Levíc na kúpalisko Margita-Ilona, hoci tam nie je termálna voda, ale sú tam asi 
lepšie služby 

PharmDr. Vicianová: položila dotaz, či by nebolo možné využiť slnečné kolektory na zohrievanie 
vody , aby bola voda teplejšia a kúpalisko atraktívnejšíe pre návštevníkov 

p . Horvát: 

Bc. Kereš: 

vyjadril sa, že podľa neho by to nepomohlo, už boli podobné návrhy 

rozpočet na kultúru je nízky, niektoré akcie nebudú môcť byť realízované v takom 
rozsahu ako v predchádzajúcich rokoch, v rozpočte je plánované hlavne krytie 
výdavkov na mzdy, energie a materiál. Uviedol, že v kine je zlý technický stav, 
v zlom technickom stave sú aj všetky budovy, ktoré majú v nájme od mesta. 

Finančná komisia neprijala uznesenie k tomuto bodu programu. 

K BODU 7: 
Návrh rozpočtu Záhradnícke služby mesta, m . p. na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 
a 2015 

Návrh rozpočtu predniesol p. Marián Tomajko, riaditel prispevkovej organizácie. Vyjadril sa, že 
rozpočet je zostavený podla možnosti poskytnutia prispevku zo strany mesta. ZSm mali 
v predchádzajúcich rokoch aj nižši prispevok, ako je plánovaný na rok 2013. V rozpočte je 
plánovaný aj prijem z nájomného za budovu na Sládkovičovej ulici, čím sa zvýši príjem 
organizácie. 

Finančná komisia neprijala uznesenie k tomuto bodu programu. 

K BODU 8: 
Návrh rozpočtu Službyt Zlaté Moravce, m .p . na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 

Návrh rozpočtu predniesol Mrg. Sendlai , poverený riadítel prispevkovej organizácie . K návrhu 
rozpočtu uviedol, že v roku 2013 bude mať Službyt po prvýkrát prispevok z rozpočtu zriaďovatela. 
Na bežnú údržbu budú prijmy postačovať, v rozpočte nie sú kryté výdavky na elektro revízie, 
čistenie a revízie komínov a opravy bytoviek na Ulici I.mája. Uviedol, že v rozpočtových 
požiadavkách žiadal 50.000 eur na rekonštrukciu týchto bytoviek, predložili aj materiál 
s prehľadom potrebných opráv alebo rekonštrukcie uvedených bytoviek. 
Jedna z bytoviek na Ul. 1. Mája je rozpracovaná na odpredaj, o tejto skutočnosti je informovaná aj 
p. poslankyňa Denisa Uhrinová. Následne by si opravy museli zabezpečiť vlastníci. 

Finančná komisia neprijala uznesenie k tomuto bodu programu. 
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K BODU 9: 
Návrh rozpočtu Technických služby Mesta Zlaté Moravce , m . p. na rok 2013 S výhľadom na 
roky 2014 a 20 15 

Návrh rozpočtu predniesla v zastúpení povereného riaditela Branislava Vargu, p . Barbora 
Drgoňová, ekonómka TSm. 

Ing. Hollý: vyjadril názor, že TSm by mali byť aktívnejšie pri získavaní prijmov, pýtal sa na 
naplnenosť kazety na skládke TKO a tvorbu rezervy 

p. Drgoňová: uviedla, že hlavným prijmom podniku je príspevok zriaďovateľa na hlavnú činnosť, 
hlavne na zber, vývoz a skládkovanie komunálneho odpadu a čistenie komunikácií, 
ďalší prijem majú za prenájom ľadovej plochy, z verejného WC. 
Potvrdila, že kazeta je takmer naplnená, je potrebné sa zaoberať s rozslrením 
skládky TKO. Vysvetlila, že rozšíreníe skládky nesúvisí s tvorbou rezervy, táto sa 
tvorí na uzatvorenie existujúcej skládky TKO. 

Komisia sa informovala na stredisko .Kvetinárstvo", aký je predpoklad výsledku hospodárenia za 
toto stredisko. 
p . Drgoňová : znížili sme mzdové náklady na tomto stredisku, jedna zamestnankyňa odišla, teraz 

sú tam 2 zamestnanci, v roku 2013 plánujeme v tomto stredisku zisk 

Finančná komisia neprijala uznesenie k tomuto bodu programu. 

K BODU 10: 
Návrh rozpočtu MsN prof. MUDr. Korca, CSc. na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 

Návrh rozpočtu predniesol p. Michal Grujbár, poverený riaditeľ prispevkovej organizácie. 
Informoval členov komisie, že mestská nemocnica bude obhospodarovať LDCH lôžka pre celý 
Nitriansky kraj, pôvodný návrh zo strany MsN bol na 55 lôžok. 

p . Dubajová: informovala sa, či budú v súvislosti s týmto oddelením prijímaní aj novi 
zamestnanci 

p. Grujbár. uviedol, že personálne zabezpečeníe nového oddelenia bude riešené presunom 
personálu z iných oddelení, v prípade potreby prijmú najviac 2 sestry 

p . Dubajová: zo strany obyvateľov boli vznesené požiadavky na denný stacionár 

p . Grujbár. táto záležitosť nie je súčasťou tohto projektu. 
Upozornil komisiu na zlú sítuáciu v tepelnom hospodárstve v nemocnici a potrebu 
rekonštrukcie kotolne a rozvodov tepla. Uviedol, že v predloženom návrhu projektu 
na riešenie tohto problému by sa splácalo z ušetrených nákladov na teplo 
a z vyprodukovaného tepla. lnvesticie by sa splácali z úspor energie bez fmančného 
zaťaženia nemocnice (materiál v prílohe) 

Ing. Hollý: vyjadril sa, že osobne sa prikláňa k rekonštrukcii tepelného hospodárstva 
v nemocnici 

Ing. Lisý: 

p. Grujbár. 

upozornil, že musí prebehnúť výberové konanie 

informoval o žiadosti na prenájom budovy v areáli MsN, ktorú by nájomca 
zrekonštruoval na vlastné náklady a zriadil by v nej lekáreň. Uviedol, že budova je 
v zlom technickom stave, potrebuje nevyhnutnú opravu, nemocnica ani mesto 
nemá na rekonštrukciu finančné prostriedky. 

PharmDr. Vicianová: mesto by si mohlo zriadiť vlastnú lekáreň 

p. Grujbár. vyjadril názor, že otvoriť lekáreň zo strany mesta nie je rentabilné. Firma, ktorá 
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žiada o prenájom by budovu zrekonštruovala, pristavila ďalších 50 m2 a platila by 
nájomné za prenajaté priestory 

Finančná komisia neprijala uznesenie k tomuto bodu programu. 

Ing. Peter Hollý ukončil zasadnutie komisie a poďakoval pritomným za účasť. 

V Zlatých Moravciach , 27. 12 . 2012 

Zapísala: !Ú~ 
Ing. Iveta Szobiová 
sekretár komisie 

Mgr. Milan Galaba 
predseda komisie 

Ing. Peter ~ pOdPredse~misie 
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