
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA FINANČNEJ KOMISIE 
DŇA 10.06.2013 

2013 

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

Ospravedlnení: Eva Dubajová, Ing. Ivan Debnár 

prizvaní na rokovanie: 
Ing. Peter Lednár, primátor mesta 
Ing. Jozef Škvarenina, zástupca primátora 
Ing. Michal Borkovič, hlavný kontrolór mesta 
Mgr. Roman Šíra, prednosta MsÚ 
Branislav Varga, poverený vedením TSm, m.p. 

Hostia: -

Program: 
1. Otvorenie 
2. Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta 

Zlaté Moravce za rok 2012 
3. Informácia o hospodárení a plnení rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce 

k 31.03.2013 
4. Technické služby mesta Zlaté Moravce a odpadové hospodárstvo - správa 
5. Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2012 
6. Správa audítora k účtovnej závierke Mesta Zlaté Moravce za rok 2012 
7. Správa audítora k účtovným závierkam prispevkových organizácií mesta za rok 2012 
8. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce k 31.03.2013 
9. Návrh na použitie účelových fmančných prostriedkov za kompenzáciu nákladov vynaložených 

Mestom na vybudovanie energetických zariadení 
10. Návrh na prevzatie úveru na financovanie investičných akcií mesta 
ll. Návrh na zmenu bežného rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2013 
12. Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2013 
13. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2013 rozpočtovým opatrenim č. 6/2013 
14. Návrh na novelizáciu VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
15. Rôzne 
16. Záver 

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

K BODU 2: 
Správa o plnení rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta 
Zlaté Moravce za rok 2012 

Predseda komisie privítal p. Vargu, povereného riaditeľa TSm a požiadal ho o vyjadrenie 
k predloženému materiálu o hospodárení podniku za rok 2012. 
p. Varga oboznámil prítomných s plnením rozpočtu a hospodárení TSm za rok 2012, uviedol, že 
podnik skončil v strate vo výške 194.345 eur. 

Mgr. Galaba: informoval sa ako je určený počet zberných nádob na TKO, či je jeden kus na 
rodinu alebo na súpisné číslo 

p. Varga: zberné nádoby sú prídeľované na rodinný dom 

Finančná komisia odporučila predložiť materiál na rokovanie MR a MsZ bez pripomienok. 
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K BODU 3: 
Informácia o hospodárení a plnení rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce 
k 31.03.2013 

Mgr. Galaba: spýtal sa, či musia Technické služby prevádzkovať verejné WC 
p. Varga: prevádzkovanie WC máme v zriaďovateľskej listine 

Členovia fmančnej komisie po krátkej diskusii vzniesli dotaz, či sa nedá táto činnosť riešiť 
prenájmom. Informovali sa tiež na výšku poplatku a prevádzkovú dobu. 
p. Varga: tento rok nám Mesto nedáva na prevádzku verejného WC ani cent, financujeme ju 

z vlastných prijmov. Poplatok je 0,16 eur, otváracie hodiny do 16.30 hod. 
Mgr. Galaba: treba skúsiť zistiť, či by sa našiel niekto, kto by si toto zariadenie prenajal 

Finančná komisia vzniesla požiadavku, aby p. Varga predložil na zasadnutie MsR fluktuáciu 
zamestnancov podniku TSm za rok 2012 a v roku 2013 (prírastky a úbytky) 

K BODU 4: 
Technické služby mesta Zlaté Moravce a odpadové hospodárstvo - správa 

p. Varga: 

Mgr. Galaba: 

p. Varga: 

Mgr. Galaba: 

Ing. Hollý: 

p. Varga: 

Mgr. Galaba: 
p. Varga: 

Mgr. Galaba: 

p. Varga: 

uviedol, že TSm majú platné povolenie na prevádzkovanie skládky TKO do 
31.12.2013 
toto je po prvýkrát, čo máme predložený oficiálny materiál a dostali sme informácie 
o situácii so skládkou TKO, malo sa to riešiť už v roku 2012. Túto správu by mali 
prerokovať poslanci na MsZ a prijať uznesenie na schválenie jedného z 3 
predložených návrhov. Na základe čoho sú určené náklady na výstavbu novej 
kazety? 
1.500.000 eur je hrubý odhad, nie je zatiaľ vyhotovená PPD, výška nákladov je na 
základe získaných informácií a konzultácií s odborníkmi 
úver na TKO by mal účel, bol by zmysluplnejší ako na zozberaný zásobník, ktorý 
poslanci dostali z Mesta 
bol by potrebný projekt alebo nejaké presnejšie čísla, aby sme sa mohli k návrhom 
vyjadriť 

vyjadril sa k Alternatíve 2 - TSm by mohli zvážať ešte ďalšie 3 obce, ale máme zlý 
vozový park, nevedeli by sme plniť zmluvný vývoz, toto isté by platilo aj v pripade 
zvozu do Kalnej nad Hronom 
čo odporúčate Vy, pán riaditeľ? 
odvoz komunálneho odpadu do Kalnej, ale na to potrebujem aspoň 1 nové auto. 
V prípade, že chceme vlastnú skládku, je potrebné doriešiť, kto a ako sa bude 
fmancovať. Nie je zanedbateľná ani 3. Alternatíva a to verejno-súkromné 
vlastníctvo. 
navrhol predložiť materiál do MsZ ako informáciu, prípadne ho doplniť, aby vznikla 
diskusia o tomto probléme 
poznamenal, že na MsZ by sa mohla určiť komisia na posúdenie riešenia 

Finančná komisia odporučila materiál predložiť na rokovanie mestskej rady a mestského 
zastupiteľstva ako informáciu. 

K BODU 5: 
Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2012 

Ing. Szobiová: predniesla krátku informáciu k predloženému materiálu, informovala o výsledku 
rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2012, ktorým je schodok vo výške 
223.359,41 eur. Schodok rozpočtu bol krytý použitím prostriedkov z fondov mesta. 

Ing. Borkovič: odporučenie hlavného kontrolóra pre MsZ k záverečnému účtu bude, aby ho 
schválilo bez výhrad, problémom sú mestské podniky, ktoré vyrábajú stratu, napr. 
TSm majú dokonca mínusové základné imanie z dôvodu vysokej straty. Na túto 
skutočnosť upozornil aj audítor vo svojej správe pre MsZ. Ďalej uviedol, že mestské 
podniky majú nevyhovujúci softvér na spracovanie účtovníctva, nevedia poskytnúť 
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prislušné výstupy z účtovníctva, niektoré dokonca nespÍňajú podmienky 
príspevkových organizácií. Na tieto skutočnosti upozornili aj audítori. 

Mgr. Galaba: mesto by malo predložiť návrh, čo s podnikmi, ako sa dá ušetriť, ako riešiť 
ekonomiku a vedenie účtovníctva 

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

K BODU 6: 
Správa audítora k účtovnej závierke Mesta Zlaté Moravce za rok 2012 
K BODU 7: 
Správa audítora k účtovným závierkam príspevkových organizácií mesta za rok 2012 

Finančná komisia prerokovala predložené materiály, vzala ich na vedomie a odporučila ich 
predložiť na rokovanie mestskej rady a MsZ. 

K BOD 8: 
Informácia o plnení rozpočtu Mesta Zlaté Moravce k 31 .03.2013 

Mgr. Galaba: žiadal predložiť do MR vysvetlenie čerpania položky 637 - Výdavky na propagáciu 
vo funkčnej klasifikácii 01116, výdavky na propagáciu, inzerciu, reklamu sú 
uvedené vo výške 10.155 eur. 

Ing. Szobiová: dodatočne bude predložené zdôvodnenie výdavkov a čerpanie položky 

Finančná komisia prerokovala predložený materiál a vzala ho na vedomie. 

K BODU 9: 
Návrh na použitie účelových finančných prostriedkov za kompenzáciu nákladov 
vynaložených Mestom na vybudovanie energetických zariadení 

Mgr. Šíra: predniesol návrh na vybudovanie detského areálu v mestskom parku použitim 
účelových prostriedkov 

Ing. Ivanovič: park je najhorší návrh na umiestnenie, tam to zdemolujú vandali 
Mgr. Galaba: navrhol, aby sa investovalo do škôl, predškolských zariadení a tam pripadne 

umiestniť ihriská 
Primátor mesta: uviedol, že materské školy v meste sú super vybudované, ihrisko v parku bude 

ohradené a monitorované, chránené strážnymi psami 
Mgr. Šíra: mesto chce vybudovať komplexné miesto, ihrisko pre mamičky s deťmi 
Ing. Hollý: na Mojmírovej ulici majú obyvatelia požiadavku vymeniť kovové preliezky 
Primátor mesta: detské ihriská musia splňať európsky certifikát 
Mgr. Galaba: navrhol materiál posunúť do MsZ, vyjadril sa, že nemá námietky proti preliezkam, 

ale radšej by sa mali tieto prostriedky použiť na kanalizáciu v ZŠ Mojmírova 

Finančná komisia odporučila materiál predložiť na rokovanie mestskej rady a MsZ s tým, že 
neodporučila navrhovaný účel použitia účelových prostriedkov. 

K BODU 10: 
Návrh na prevzatie úveru na financovanie investičných akcií mesta 

Finančná komisia prerokovala 
mestskej rady a MsZ. 
Hlasovanie: 

predložený materiál a neodporučila ho predložiť na rokovanie 

Za: 
Proti: 
Zdržal sa: 

o 
Mgr. Galaba, Ing. Hollý, Ing. Lisý, Ing. Štekl, Ing. Ivanovič, Ľ. Kováčová 
PharmDr. Vicianová 
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Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na rokovanie 
mestskej rady a MsZ bez pripomienok. 

K BODU 12: 
Návrh na zmenu kapitálového rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2013 

Ing. Hollý: uviedol, že žiadosť p. Viery Švecovej o vybudovanie pripojky jej nehnuteľnosti na 
mestskú kanalizáciu bola prerokovaná aj v stavebnej komisii a je ešte v štádiu 
šetrenia, preto by sa mala táto časť úpravy kapitálového rozpočtu vypustiť 

Finančná komisia odporučila predložiť materiál na rokovanie mestskej rady a MsZ s tým, že sa 
vypustí časť II. návrhu na zmenu rozpočtu týkajúca sa rekonštrukcie kanalizácie na Vajanského 
ulici. 

K BODU 13: 
Informácia o zmene rozpočtu na rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 6/2013 

Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na rokovanie 
mestskej rady a MsZ bez pripomienok. 

K BODU 14: 
Návrh na novelizáciu VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta 

Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na rokovanie 
mestskej rady a MsZ bez pripomienok. 

K BODU 15: 
Rôzne 

aj Návrh na zverenie majetku mesta do správy ZŠ Mojmírova 2, Zlaté Moravce 
Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na rokovanie 
mestskej rady a MsZ bez pripomienok. 

bJ Návrh Konsolidovanej výročnej správy mesta Zlaté Moravce za rok 2012 
Ing. Szobiová: informovala členov komisie, že do MsZ bude predložený návrh 

Konsolidovanej výročnej správy mesta Zlaté Moravce za rok 2012, ktorý sa 
spracováva. 

Mgr. Galaba: navrhol, aby sa materiál do MsZ predložil a aby návrh Konsolidovanej 
výročnej správy mesta bol zaslaný všetkým členom komisie. 

Finančná komisia vzala informáciu na vedomie a odsúhlasila návrh predsedu komisie. 

cJ Návrh cenníka cestovného v mestskej doprave v Zlatých Moravciach 
Komisii bol predložený návrh na prerokovanie zvýšenia cestovného v MAD v Zlatých 
Moravciach na základe výsledkov hospodárenia za mestskú dopravu za rok 2012 . 
Finančná komisia prerokovala predložený materiál a odporučila ho predložiť na rokovanie 
mestskej rady a MsZ bez pripomienok s tým, že návrh bude prerokovaný aj na komisii 
dopravy. 

dJ Žiadosť Milana Šimeka o odpustenie poplatku za komunálny odpad 
Finačná komisia predloženú žiadosť vzala na vedomie s tým, že nie je v kompetencii komisie 
znížiť alebo odpustiť miestny poplatok. 
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K BODU 16: 
Záver 

2013 

Predseda komisie Mgr. Milan Galaba ukončil zasadnutie k omisie a poďakoval prítomným za 
účasť. 

V Zlatých Moravciach, 18.06.2013 

Zapísala: J;~--fJ 
Ing. Iveta Szobiová 
sekretár komisie 

f~ 
Mgr. Mllan Galaba 
predseda komisie 
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