
ZÁPISNICA Z POKRAČOVANIA ZASADNUTIA FINANČNEJ KOMISIE 
DŇA 22. 10. 2012 

Prítomní: Mgr. Milan Galaba, Ing. Peter Hollý, Ing. Peter Lisý, PharmDr. Ivona Vicianová, Ing. 
Radovan Štekl, Ing. Ľubomír Ivanovič, Ing. Iveta Szobiová 

Ospravedlnení: Eva Dubajová, Ing. Ivan Debnár, Ľubica Kováčová 

Program: 
1. Otvorenie. 
2. Návrh VZN č. 6/2012 o dani z nehnuteľnosti 
3. Návrh VZN Č. 7/2012 o miestnom poplatku za KO a DSO na území mesta Zlaté Moravce 
4. Novela VZN č. 10/2011 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce 
5. Rozpočtové požiadavky príspevkovej organizácie Službyt, m.p.na roky 2013 - 2015 s návrhom 

na zosúladenie hospodárenia a činnosti príspevkovej organizácie so zák. 523/2004 Z. z. 
6. Žiadosť príspevkovej organizácie Službyt, m.p o úhradu príspevku do fondu prevádzky, opráv 

a údržby 
7. Návrh na prevzatie úveru na prefinancovanie investičných akcií 
8. Návrh na prevzatie kontokorentného úveru 
9. Návrh na prefinancovanie investičných akcií z fondov mesta 
10. Návrh na zmenu bežného rozpočtu Mesta Rozpočtovým opatrením č. 10/2012 
ll. Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu Mesta Rozpočtovým opatrením č. 11/2012 
12. Návrh na novelizáciu VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce 
13. Návrh na novelizáciu VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
14. Informácia o zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 9/2012 - účelovo určené finančné 

prostriedky 
15. Informácia o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 7 a 8/2012 schválených 

primátorom mesta 
16. Informácia o odpredaji neupotrebiteľného majetku 
17. Rozpočtové požiadavky príspevk. organizácie MsN prof. MUDr. Korca, CSc. na roky 2013-2015 
18. Rozpočtové požiadavky príspevk. organiz. Záhradnícke služby mesta, m. p. na r. 2013-2015 
19. Návrh na odpredaj majetku vo vlastníctve príspevk. organ. Záhradnícke služby mesta, m. p. 
20. Rozpočtové požiadavky prísp. org. Mestské stredisko kultúry a športu, m. p. na r.2013-2015 
21. Rozpočtové požíadavky príspevk. organiz. Technické služby mesta, m. p. na roky 2013-2015 
22. Rozpočtové požiadavky rozpočtových organizácií mesta na rok 2013 
23. Rôzne 

a) Návrhy na nakladanie s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve mesta 
b) Návrh komisie podnikateľskej na použitie finančných prostriedkov za nájom nebytových 

priestorov 
c) Informácia o východiskových ukazovateľoch návrhu rozpočtu na r. 2013 
d) Návrh na novelizáciu č. 4 VZN č. 1/2008 o určení výšky príspevku zákonných zástupcov 

detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta 
Zlaté Moravce 

24. Záver 

K BODU l: 
Otvorenie 
Predseda finančnej komisie Mgr. Milan Galaba privítal členov komisie a ostatných prítomných na 
zasadnutí komisie, ktorá je pokračovaním zasadnutia zo 17.10.2012. 

K BODU 12: 
Návrh na novelizáciu VZN č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách Mesta Zlaté Moravce 
Predložený materiál predniesla a vysvetlila Ing. Szobiová. 
PharmDr. Vicianová: vyjadrila nesúhlas k navrhovaným bodom k novelizácii VZN č. 5/2012, 

podľa ktorého by bol primátor oprávnený schváliť zmenu rozpočtu rozpočtovým 
opatrením a to prekročením výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. 

Finančná komisia neodporúča delegovať na primátora mesta právomoc schvaľovania rozpočtového 
opatrenia - zvýsenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov. S ostatnými navrhovanými zmenami 
VZN Č. 5/2012 komisia súhlasí a odporúča na predloženie na rokovanie do MsR a MsZ. 
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K BODU 13: 
Návrh na novelizáciu VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Ing. Szobiová zdôvodnila návrh predloženej novelizácie VZN a vypustenia určitych ustanovení, 
ktoré boli duplicitné s VZN o rozpočtovych pravidlách mesta. 
Finančná komisia prerokovala a odporučila: 

a) novelizáciu VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Dodatkom č. 2 na 
rokovanie MsZ s tym, aby sa v materiáli uviedlo aj pôvodné znenie zmenenych alebo 
vypustenych ustanovení VZN. 

b) po schválení novelizácie každého VZN vydať aktuálne platné znenie príslušného VZN. 

K BODU 14: 
Informácia o zmene rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 9/2012 - účelovo určené finančné 
prostriedky 

Finančná komisia predložený materiál prerokovala, vzala na vedomie a odporučila predložiť na 
rokovanie do mestskej rady a mestského zastupiteľstva bez pripomienok. 

K BODU 15: 
Informácia o zmene rozpočtu Rozpočtovými opatreniami č. 7/2012 a č. 8/2012 
schválených primátorom mesta 

Finančná komisia predložený materiál prerokovala, vzala na vedomie a odporučila predložiť na 
rokovanie do mestskej rady a mestského zastupiteľstva bez pripomienok. 

K BODU 16: 
Informácia o odpredaji neupotrebiteľného majetku 

Finančná komisia predložený materiál prerokovala, vzala na vedomie a odporučila predložiť na 
rokovanie do mestskej rady a mestského zastupiteľstva bez pripomienok. 

K BODU 17: 
Rozpočtové požiadavky p. o. Mestská nemocnica prof. MUDr. Korca na roky 2013-2015 
K BODU 18: 
Rozpočtové požiadavky p. o. Záhradnícke služby mesta, m. p. na roky 2013-2015 
K BODU 20: 
Rozpočtové požiadavky p. o. Mestské stredisko kultúry a športu na roky 2013-2015 
K BODU 21: 
Rozpočtové požiadavky p. o. Technické služby mesta, m. p. na roky 2013-2015 
K BODU 22: 
Rozpočtové požiadavky rozpočtových organizácií mesta na rok 2013 

Komisia prerokovala predložené materiály s návrhmi rozpočtov zo strany príspevkovych 
organizácií na rok 2013. 
Finančná komisia odporučila poverené mu riaditeľovi Mestskej nemocnice zabezpečiť, aby bol 
materiál kompletne doplneny, rozpracovany za hlavnú činnosť, podnikateľskú činnosť a za 
strediská. Ďalej je potrebné vypracovať komentár, v ktorom treba zdôvodniť požiadavku na 
príspevok z rozpočtu zriaďovateľa, ktor}' nemocnica požaduje vo vyške 380.300 € a na kapitálové 
vydavky vo vyške 400.000 € na rekonštrukciu tepelného hospodárstva. 

Finančná komisia odporučila ostatnym prispevkovym organizáciám návrhy aktualizovať 
a zdôvodniť navrhované požiadavky na príspevok, ktor}' každá príspevková organizácia žiada vo 
vyššej sume ako mala v predchádzajúcich rokoch. 

Mgr. Galaba: informoval členov komisie o medializovanonej informácii tykajúcej sa Memoranda 
o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie 
finančnej stability verejného sektora na rok 2013 medzi Vládou SR a ZMOS. 
Memorandum je schválené a je platné pre všetky obce v rámci samosprávy, podľa 
ktorého sa ZMOS zaväzuje presadzovať u svojich členov, aby schválili svoje rozpočty 
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na rok 2013 úsporou cca 5% osobných výdavkov a 10% výdavkov na tovary 
a služby. 

Ing. Štekl: zaujímal sa, akú právnu silu má toto Memorandum. 
Mgr. Galaba: momentálne Memorandum nemáme k dispozícii 
Ing. Szobiová: informovala o príprave tvorby rozpočtu v príjmovej aj vo výdavkovej časti, kde 

predpoklad v príjmovej časti je nižší príjem ako v roku 2012, na druhej strane 
rozpočtové požiadavky správcov rozpočtových kapitol sú vyššie ako v roku 2012. 

Mgr. Galaba: predložil návrh, aby 15% z poukázaných podielových daní na originálne kompetencie 
v oblasti školstva sa použili na zabezpečenie ostatných samosprávnych funkcií 
mesta. 

Ing. Hollý: vyjadril nesúhlas so znižovaním výšky prostriedkov v rozpočte na financovanie 
školstva. 

Ing. Lisý: uviedol, že okres Zlaté Moravce je najväčším zamestnávateľom - školstvo. 

K BODU 19: 
Návrh na odpredaj majetku vo vlastníctve p. o. Záhradnícke služby mesta, m. p. 

Finančná komisia prerokovala predloženú žiadosť a odporučila odpredaj neupotrebiteľného 
majetku s tým, že je potrebné žiadosť prerokovať v Komisii podnikateľskej činnosti, obchodu, 
správy mestského majetku, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. 

K BODU 23: 
aj Návrhy na nakladanie s nehnutel'ným majetkom vo vlastníctve mesta 

Finančná komisia prerokovala predložený materiál a neodporúča odpredaj budovy bývalého 
MsNV na Bernolákovej ul. 
Finančná komisia odporúča zahrnúť do zámeru na odpredaj majetku mesta budovy: 

Sklad zeleniny na Sládkovičovej ul. 
Budova Autoservis na Viničnej ul. za cenu podľa znaleckého posudku 

Finančná komisia odporučila spracovať zásobník investičných akcií na rok 2013 a v prípade 
kapitálových príjmov z odpredaja majetku budú následne schvaľované investičné akcie, ktoré sa 
budú realizovať. 

K BODU 23: 
b) Návrh podnikatel'skej komisie na použitie finančných prostriedkov za nájom 

nebytových priestorov 

Ing. Škvarenina informoval, že sa zúčastnil na rokovaní podnikateľskej komisie a vysvetlil, že 
výstup z tejto komisie bol, aby sa v roku 2013 celý výber nájomného investoval na opravy 
prenajatého majetku a v ďalších rokoch určitým percentom z výberu nájomného napr. 25%. 

Mgr. Galaba: informoval, že do konca októbra sa predkladali výzvy v rámci projektov na 
zatepľovanie mestského majetku, preto stále zdôrazňuje dôležitosť sledovania výziev zo strany 
mesta na predkladanie projektov. 
Finančná komisia odporučila zapracovať do rozpočtu mesta v roku 2013 na opravy a údržbu za 
nebytové priestory v budove Centrum Žitava na Hviezdoslavovej č. 64 a budove SOV na 
Duklianskej Č. 2A vo výške 50% z predpisu nájomného. K ďalším rokom sa komisia 
nevyjadrovala, požaduje spracova'[ prehľad stavu majetku, požiadavky na nevyhnutnú údržbu ako 
aj kalkuláciu výdavkov na údržbu v roku 2013 a v nasledujúcich rokoch. 

K BODU 23: 
cJ Informácia o východiskových ukazovatel'och návrhu rozpočtu na rok 2013 

Finančná komisia prerokovala predložený materiál o východiskových ukazovateľoch tvorby 
rozpočtu na rok 2013 a rozpočtových požiadavkách správcov rozpočtových kapitol. 
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Mgr. Galaba: vyjadril sa, že na základe predloženého materiálu a navrhovaných výdavkov 
v oblasti školstva a počtu detí v MŠ by bolo potrebné optimalizovať počet 
materských škôl. 

Ing. Lisý: navrhol MŠ Slnečná a MŠ Prílepy zlúčiť s ostatnými materskými školami. 
Mgr. Galaba: navrhol, že dovoz detí z mestských častí by malo zabezpečiť mesto do ostatných MŠ. 

Predseda komisie dal hlasovať o predložených návrhoch. 
Za bolo 6 (šesť), zdržal sa 1 Ueden - PharmDr. Vicianová) 

Finančná komisia odporučila v rámci racionalizačných opatrení zrušiť MŠ Prílepy a MŠ Slnečná 
s tým, že mesto zabezpečí dovoz detí z mestských častí do ostatných MŠ v meste. 

Komisia ďalej prerokovala rozpočtové požiadavky - výdavky na sociálne služby v Zariadení 
opatrovateľskej služby a v Opatrovateľskej službe (terénna služba a DOS). 
Ing. Škvarenina: podal informáciu o podanom návrhu zo strany MsN na zriadenie LDCH pre 

Nitriansky kraj v našej nemocnici 
Mgr. Galaba: vyjadril názor, že je nevyhnutné uskutočniť racionalizačné opatrenia aj v tejto oblasti 

výdavkov, napr. je potrebné prehodnotiť počet zamestnancov, nakoľko požiadavky 
rozpočtu sú o dosť vyššie oproti roku 2012. 

PharmDr. Vicianová: informovala sa, aký je poplatok za služby v ZOS a či nie je možné tento 
poplatok znížiť 

Ing. Szobiová: vysvetlila, že poplatok klienta za služby vychádza z ekonomicky oprávnených 
nákladov(EON) na prevádzku ZOS s prepočtom na 1 klienta. Tieto oprávnené 
náklady sú v rozpätí od 769 € - do 780 € podľa stupňa odkázanosti klienta. Klient 
hradí viac ako 50% podiel z EON v rozpätí od 50,13% po 50,9% podľa stupňa 
odkázanosti, čo vo finančnom vyjadrení je približne 400 € za služby a stravu za 
mesiac. Za rok 2012 sa bude opätovne prehodnocovať výška EON, je možné, že 
príspevok za služby zo strany klienta bude nižší. 

Mgr. Galaba: navrhol, že bežné výdavky by mali byť o 10% nižšie ako v roku 2012, v tomto smere 
sa má spracovať návrh rozpočtu. Ďalej navrhol, aby sa nezostavovala príjmová a 
výdavková časť kapitálového rozpočtu. Investičné akcie by sa odsúhlasovali 
postupne na základe kapitálových príjmov. 

Ing. Škvarenina: mesto by malo spracovať a mať schválený zásobník investičných projektov, 
z ktorého by sa potom vyberali a realizovali investičné akcie. 

Ing. Hollý: uviedol, že mesto by malo realizovať také investičné akcie, ktoré boli schválené 
v rozpočte mesta a ktoré majú aj krytie. 

Finančná komisia odporučila: 
a) zníženie bežných výdavkov o 5% na mzdy a osobné výdavky a 10% výdavkov na tovary 

a služby oproti rozpočtu na rok 2012 a v zmysle Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní 
rozpočtovej politiky orientovanej na zaoezpečenie finančnej stability verejného sektora na 
rok 2013 medzi Vládou SR a ZMOS 

b) použiť 15 % z poukázaných podielových daní na originálne kompetencie v oblasti školstva 
na zabezpečenie ostatných samosprávnych funkcií mesta 

c) nezostavovať výdavkový kapitálový rozpočet, spracovať a predložiť na schválenie do MsZ 
zásobník plánovaných investičných akcií na rok 2013 ako súčasť návrhu rozpočtu 

Finančná komisia prerokovala návrh príjmovej časti rozpočtu na rok 2013 a odporučila na 
rokovanie MsZ. 

K BODU 23: 
d) Návrh na novelizáciu č. 4 VZN č. 1/2008 o určení výšky príspevku zákonných 

zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach Mesta Zlaté Moravce 

Finančná komisia predložený materiál prerokovala a odporučila ho predložiť na rokovanie MZ bez 
pripomienok na schválenie. 
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K BODU 24: 
Záver 
Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a pocľakoval prítomným za účasť. 

V Zlatých Moravciach, 30. 10.2012 

1/·· , 
Zapísala: }{({f~J 
Ing. Iveta Szobiová 
sekretár komisie 

tmí:) 
Mgr. Milan Galaba 
predseda komisie 
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